
 

 

 
 גאווערנער קעטי האקול   12/9/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר אין גרענטס פאר 'ראיאנישע ריינע ענערגיע   52גאווערנער האקול אנאנסירט 
 צענטערן' צו פארבינדן ניו יארקע קאמיוניטיס מיט ריינע ענערגיע קוועלער  

  
צענטערן וועלן ארבעטן מיט די קאמיוניטי און זיכער מאכן אז באזייטיגטע קאמיוניטיס בענעפיטירן  

 ריבערגאנג צו ריינע ענערגיע  פון ניו יארק'ס א
  

שטיצט ניו יארק'ס קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ ציהל אז צום ווייניגסטנס 
 פראצענט פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן גיין צו בענעפיטירן באזייטיגטע קאמיוניטיס   35

  
  

  12מיליאן דאלאר אין גרענטס צו אויפשטעלן  52גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
( צו דינען אלץ צענטערן פון  Regional Clean Energy Hubs'ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן' )

מיטארבעט, אויפמערקזאמקייט און אויפקלערונג אין ראיאנען ארום ניו יארק סטעיט און העלפן  
באזונדערס אזעלכע אין קאמיוניטיס וועלכע האבן ווייניגער   – יינברענגען איינוואוינער זיך צו באטייליגן אר

אין ניו יארק'ס אריבערגאנג צו ריינע   – סערוויסעס אדער קאמיוניטיס וועלכע זענען בכלל באזייטיגט 
רן דורך דעם 'קלימאט  ענערגיע. די היינטיגע אנאנס שטיצט די ציהל וואס איז אוועקגעשטעלט געווא

 Climate Leadership and Community Protectionפירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ' )
Act, CLCPA פראצענט פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען  35( אז צום ווייניגסטנס –  

ענעפיטירן באזייטיגטע קאמיוניטיס און  זאלן גיין צו ב –פראצענט   40שטרעבנדיג צו אנקומען אפילו צו  
 אזוי אויך צו העלפן פאראויס רוקן א יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע פאר אלע ניו יארקער.  

  

"אזוי ווי ניו יארק זעצט פאר זיך צו פאראויס רוקן אין די ריכטונג פון א גרינע עקאנאמיע, איז דאס גאר 
און אויפקלערן די קאמיוניטי כדי צו זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער קענען זיך   -וויכטיג צו ארבעטן מיט

"די ארגאניזאציעס  ל געזאגט.האט גאווערנער האקובאטייליגן און בענעפיטירן פון די אריבערגאנג", 
קומען זיך צוזאם ווי עס פאסט זיך פאר ניו יארק צו העלפן זייערע ניו יארקע שכנים און צו פארזיכערן אז  

יעדע קאמיוניטי האט די געלעגנהייט צו בליהען. מיין אדמיניסטראציע איז שטאלץ צו שטיצן זייערע  
ועסטירונג, און איך אפלאדיר זייער פירערשאפט מיטן  מיליאן דאלארדיגע אינו 52באמיאונגען דורך די 

 העלפן ניו יארקע קאמיוניטיס אריבערגיין צו א צוקונפט פון ריינע ענערגיע."  
  

 New York State Energyדי ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )
Research and Development Authority, NYSERDAריין אין א שותפות מיט קאמיוניטי( איז א -

און צושטעלן א ברייטע, פילפאכיגע צוגאנג צום זיכער   צענטערןאזירטע ארגאניזאציעס צו אויפשטעלן די ב
מאכן אז אלע ניו יארקער האבן יושר'דיגע צוטריט צו די בענעפיטן פון די סטעיט'ס אריבערגאנג צו ריינע  

וארק פון ארגאניזאציעסאין יעדע פון די סטעיט'ס  ענערגיע. יעדע צענטער וועט באשטיין פון א נעטו
צו זיין פאראנטווארטליך פארן אויפשטעלן און נערן שותפות'ן אין לויף   עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען

פון די קומענדיגע פיר יאר אין זייער געגנט צו ברענגען סערוויסעס אויף די שטאפל פון קאמיוניטי צו  
קאמיוניטי און צו אפפערן נייע וועגן וויאזוי צו ארבעטן צוזאמען און שטופן פאר די באטייליגונג פון  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAll-Programs%2FPrograms%2FRegional-Clean-Energy-Hubs&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Rzfg5j2szDcsHtHyqVoBVfAA0zGL7cWlzdTagvl4Y3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fartsnys.org%2Fnew-york-state-regional-economic-development-initiative%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mJjEml%2BGPDw3pn9XWkkg8P%2Bk28Z1YAIN4CcJSeHgl40%3D&reserved=0


 

 

נוואוינער און אויפקלערונג סערוויסעס אריבער זייערע קאמיוניטיס. ארגאניזאציעס וואס האבן איי
און אויפקלערן קאמיוניטיס איבער ריינע ענערגיע   -ערפארונג מיטן צושטעלן סערוויסעס מיטן ארבעטן מיט

רוויסעס, האוזינג,  און מיטן אריינבויען אזעלכע סערוויסעס מיט סָאושעל סע –און ענערגיע שפארזאמקייט 
 ווערן געמוטיגט צו אנטיילנעמען.   – עקאנאמישע אנטוויקלונג, געזונטהייט און טרענירונג 

  
גרענטס זענען געגעבן געווארן פאר די פאלגנדע ארגאניזאציעס צו אויפשטעלן א ראיאנישע ריינע 

 ענערגיע צענטער אין זייער ראיאן:  
  

 הויפטשטאט דיסטריקט  

• Affordable Housing Partnership  ,)$3,624,546)אפָארדעבעל האוזינג שותפות   

  

 צענטראל ניו יארק 

• Central New York Regional Planning and Development Board   צענטראל ניו יארק(
   $3,317,994ראיאנישע פלאנירונג און דעוועלאּפמענט באורד(, 

  

 פינגער לעיקס 

• Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingers Lakes Region  קלימאט(
   $3,835,014פינגער לעיקס ראיאן(,  -לייזונגען פארשנעלערונג ארגאניזאציע פאר די דזשענעסי

  

 לאנג איילענד  

• Cornell Cooperative Extension of Nassau County   קארנעל קאאפעראטיוו(
   $4,000,000עקסטענטשען פון נעסאו קאונטי(, 

  

 האדסאן  -מיטל

• Cornell Cooperative Extension of Dutchess County   קארנעל קאאפעראטיוו(
   $4,074,389עקסטענטשען פון דאטשעס קאונטי(, 

  

 מאוהאק וואלי  

• Cornell Cooperative Extension of Oneida County   קארנעל קאאפעראטיוו(
   $3,302,944 עקסטענטשען פון אניידע קאונטי(,

  

  Cityניו יארק 

• Association for Energy Affordability, Inc  ,)אסָאוסיעישען פאר ענעריגע אפָארדעביליטי( .
 )בראנקס און ברוקלין(   $8,926,027

• Neighborhood Housing Services of Queens   ,)געגנטליכע האוזינג סערוויסעס פון קווינס(
 )קווינס און סטעטן איילענד(   $6,623,725



 

 

• WE ACT for Environmental Justice, Inc.  מיר טוהען פאר ענווייראמענטאלע(
 )מאנהעטן(  $3,837,067גערעכטיגקייט(,  

  

 נארט קאנטרי  

• Adirondack North Country Association   ,)עדירַאנדעק נארט קאנטרי אסָאוסיעישען(
$4,099,404   

  

 דרום טייל ראיאן  

• Cornell Cooperative Extension of Tompkins County   קארנעל קאאפעראטיוו(
   $3,516,454עקסטענטשען פון טאמפקינס קאונטי(, 

  

 מערב ניו יארק  

• People United for Sustainable Housing, Inc. מענטשן פאראייניגט פאר ענווייראמענט(-
   $3,499,034)'שטופ' באפעלאו(,  PUSH Buffaloריינטליכע האוזינג( פ

  

, דָארין מ. CEOניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און 
"די ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן וועלן ווייזן די וועג פאר ניו יארקער וועלכע  העריס, האט געזאגט, 

שפארזאם, זיך -ענערגיעמיטלען צו רעדוצירן זייערע ענערגיע קאסטן, מאכן זייער היים מער -זוכן הילפס
ענערגיע דזשאב טרענירונג אדער צו אּפלייען פאר נייע דזשאבס. די צענטערן וועלן  -באטייליגן אין ריינע

אויך זיין קריטיש ביים ארבעטן מיט לאקאלע קאמיוניטיס צו אדרעסירן סיי וועלכע שטרויכלונגען וואס  
זיכער מאכן אז אלע ניו יארקער זענען פארמישט און  שטייען אין וועג ביים צוקומען צו די פראגראמען צו 

 קענען זיך פולשטענדיג באטייליגן אין א גרינע עקאנאמיע." 
  

, טאמאס פאלקָאון, CEO( Long Island Power Authorityלאנג איילענד ּפאווער אויטאריטעט )
"אזוי ווי ניו יארק גייט אריבער צו א ריינע עקאנאמיע, מוזן אלע קאמיוניטיס האבן צוטריט  האט געזאגט, 

צו די אינפארמאציע און רעסָארסן איבער די בענעפיטן וואס קומען פון די אריבערגאנג צו ריינע ענערגיע.  
אקאלן פארנעם מיט די נייע ריינע ענערגיע צענטערן וועלן דינען אלץ א פלאטפארמע צו ארבעטן אויף א ל

קליענטן און פאר אויפקלערונג אינציאטיוון צו העלפן פארבינדן קליענטן מיט פראגראמען און באלוינונגען.  
 פעסטע פירערשאפט." -איך לויב די גאווערנער פאר איר פעלזן

  
זאציעס  די צענטערן זענען אויסדערוועהלט געווארן אין א פראצעדור וואס האט געזוכט די בעסטע ארגאני

 צו שטופן פאר אן ארייננעמנדע גרינע עקאנאמיע אין ניו יארק סטעיט וואס קאנצעטרירט זיך אויף:  
  

ענערגיע -און אריינברענגען די קאמיוניטי און מאכן קליענטן באקאנט מיט ריינע -ארבעטן מיט •
 טעכנאלאגיעס און געלעגנהייטן;  

קאארדינירן פראגראמען און פינאנצירונג קוועלער צו פארמערן באטייליגונג אין ריינע ענערגיע   •
 פראיעקטן;  

אריינברענגען פארטייען וועלכע זענען פארמישט אין די קאמיוניטי כדי צו אריינברענגען די קוק   •
די ניו יארק סטעיט  ווינקלען פון די קאמיוניטי און פארמערן די איינפלוס פון די קאמיוניטי אויף 

ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט'ס פראגראם, ּפאליסי און סטראטעגיע  
 אנטוויקלונג;  



 

 

פארמערן די לאקאלע מעגליכקייטן צו ארבעטן מיט קאמיוניטי איינוואוינער איבער ריינע ענערגיע   •
 ּפאליסי, טעכנאלאגיעס און געלעגנהייטן;  

קייט אין די ענערגיע ארבעטסקראפט דורכן ארבעטן צוזאמען מיט די  שטופן פאר פארשידנארטיג •
ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט, מיט ארבייטער יוניאנס און 

און אויפנעמען   - ענערגיע ביזנעסער צו אנקומען צו-טרענירן סערוויס ּפרָאוויידערס צו העלפן ריינע
גען וועלכע האבן פריאריטעט אדער באזייטיגטע קאמיוניטיס און  מענטשן פון באפעלקערונ

העכערן די צאל און פארשידנארטיגקייט פון באטייליגטע קאנטראקטארס אין די ריינע ענערגיע  
 אינדוסטריע;  

ענערגיע אינדוסטריע אין ספעציפישע  -אוועקשטעלן סטראטעגישע שותפות'ן דורכאויס די ריינע •
 שוואכערע אדער באזייטיגטע קאמיוניטיס; און   ראיאנען צו בענעפיטירן

פאראויס רוקן לאקאלע פראיעקטן וועלכע אדרעסירן ראיאנישע שטרויכלונגען וועלכע שטייען אין   •
אדער בענעפיטירן פון די ריינע ענערגיע    -וועג פון שוואכערע קאמיוניטיס פון זיך באטייליגן אין

 עקאנאמיע. 

  

די אנטוויקלונג פון די אינציאטיוו צו אויפשטעלן די צענטערן איז געקומען אלץ רעזולטאט פון א  
געמיינזאמע באמיאונג אנגעפירט דורך די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג  

)ענערגיע דעמאקראטיע אליאנס(,  Energy Democracy Allianceאויטאריטעט און דורך  
באזירטע ארגאניזאציעס פון אריבער גאנץ ניו  -אנטיילנעמנדע קאמיוניטי  30נענדיג איבער אריינרעכע

די צוגאנג פון ארבעטן צוזאמען האט געהאלפן זיכער מאכן אז די קוק ווינקלען פון די וועלכע   יארק סטעיט.
ן געוויזן די וועג  ארבעטן אין קאמיוניטיס צו אדרעסירן די באדערפענישן פון די שוואכסטע ניו יארקער האב

 פאר די אנטוויקלונג פון די וויכטיגע אינציאטיוו.  
  

ביליאן דאלארדיגע  1פינאנצירונג פאר די צענטערן אינציאטיוו איז טייל פון ניו יארק'ס כמעט 
צו פארמערן צוטריט צו ענערגיע שפארזאמקייט און ריינע ענערגיע לייזונגען פאר   אינוועסטירונג

איינוואוינער און קאמיוניטיס מיט נידעריגע ביז מיטלמעסיגע איינקונפט שטאפלען, געשטיצט דורך די  
( און דורך יוטיליטי פירמעס. עס ווערט אויך פינאנצירט  Clean Energy Fundריינע ענערגיע קאסע )

( און עס איז  Regional Greenhouse Gas Initiativeרך די 'ראיאנישע שעדליכע גאז אינציאטיוו' )דו
ענערגיע באדערפענישן פון  -טייל פון ניו יארק'ס ברייטערע רייע פון אינציאטיוון וואס אדרעסירן די ריינע

א שותפות מיט די ניו יארק  שוואכערע קאמיוניטיס. די לאנג איילענד ּפאווער אויטאריטעט גייט אריין אין 
סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט אין שטיצע פון די לאנג איילענד ריינע ענערגיע  

מיליאן דאלאר צוגעשטעלט געווארן צו אויפשטעלן צענטערן   36צענטער. אין די פארגאנגענהייט זענען 
ט, אבער נאך צוויי צענטערן אין ניו יארק סיטי זענען  עקאנאמישע אנטוויקלונג ראיאנען אין די סטעי  10אין 

פינאנצירט געווארן צו העלפן אדרעסירן די אייגנארטיגע באדערפענישן פון די פארשידנארטיגע און גאר  
  52ברענגענדיג די סך הכל פראגראם פינאנצירונג סומע צו   —באזעצטע געגנט אין די סטעיט -געדיכט

 מיליאן דאלאר. 
  

ארויף אויף די ניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט'ס פארבינדענע דאס בויט 
קלימאט   150מיליאן דאלאר צו שטיצן   6באמיאונגען פאר יושר'דיגקייט, אריינרעכענענדיג דאס צושטעלן 

פאר מענטשן אריבער ניו יארק סטעיט וועלכע וואוינען אין   גערעכטיגקייט פעלָאושיּפ געלעגנהייטן
 באזייטיגטע קאמיוניטיס אדער פון באפעלקערונגען וועלכע האבן פריאריטעט.  -היסטאריש

  
, עליזאבעט קּוּפער, Adirondack North Country Associationעקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די 

צו אריינגיין אין א   Adirondack North Country Association"עס איז אן עהרע פאר די  האט געזאגט, 
פון דזשעפערסאן און סעינט לאורענס קאונטיס און  Cornell Cooperative Extensionשותפות מיט 

 Career Readyקאריערע גרייטקייט בילדונג און סוקסעס טרענירונג / ) SUNY Canton CRESTמיט 
Education and Success Training, CREST צו דינען אלץ די ריינע ענערגיע צענטער פאר די נארט )

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2020-Announcements%2F2020-07-27-Governor-Cuomo-Announces-Clean-Energy-Investments-to-Benefit-Over-350000-Low-to-moderate-Income-Households&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gTor2vbj0MtLoINDGBc%2BXlVaYwrjWnU5o%2F3WRIjvMO4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2FAbout%2FNewsroom%2F2021-Announcements%2F2021-09-07-Governor-Hochul-Announces-6-Million-for-Climate-Justice-Fellowships-Benefiting-Disadvantaged-Communities-and-Priority-Populations&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cd5249e85dfa9455ffc7108dada10efee%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638062063533013728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PzLJuWhia3g5bXmU9w8jJWlX%2FT5K9GybS7kpd6ecdAI%3D&reserved=0


 

 

קאנטרי ראיאן. די אינציאטיוו איז קריטיש צו העלפן נָארט קאנטרי איינוואוינער און קליינע ביזנעסער 
לט אויף ענערגיע בילס און צוקומען צו ריינע ענערגיע געלעגנהייטן און דזשאבס. די איינשפארן גע

לאנגיאריגע קשרים וואס אונזער מאנשאפט האט מיט די קאמיוניטי, די ברייטע ערפארונג מיטן פאראויס  
ועלן  רוקן ריינע ענערגיע פראגראמען און אונזער קאנצעטרירונג אויף יושר'דיגקייט און ארייננעמונג ו

שטיצן א שטארקע ראיאנישע צענטער וואס וועט פארמערן די באטייליגונג אין ריינע ענערגיע אינציאטיוון  
 אריבער צפון ניו יארק." 

  
, סוזען קאטנער, האט Affordable Housing Partnershipעקזעקיוטיוו דירעקטארין פון די 

  NYSERDAפארבינדן איינוואוינער מיט "די הויפטשטאט ראיאן'ס צענטער קוקט ארויס צו געזאגט, 
פראגראמען צו ארויסהעלפן מיט ריינע ענערגיע פארבעסערונגען צו זייערע היימער און אזוי אויך דזשאב 

'ס צוגאנג צום  NYSERDAגעלעגנהייטן אין די וואקסנדע ריינע ענערגיע אינדוסטריע. מיר אפלאדירן 
באזירטע ארגאניזאציעס -וועלכע באשטייען פון קאמיוניטיאויפבויען ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן  

 מיט טיפע קשרים צו די פאמיליעס מיט אלע שטאפלען פון איינקונפט אריבער די גאנצע ראיאן." 
  

 ,Association for Energy Affordabilityדירעקטארין פון שתדלנות און ארגאנזירונג ביי די 
Inc. ,פירנדע קלימאט ציהלן, מוזן אלע ניו  -"צו עררייכן אונזערע לאנד'ס, בעטא בראוד, האט געזאגט

יארקער באקומען די באפולמעכטיגונג צו קענען אונטערנעמען שריט, און פריאריטעט מוז געגעבן ווערן  
ט און פאר די וועלכע זענען אומ'יושר'דיג באטראפן געווארן דורך  פאר קאמיוניטיס מיט נידעריגע איינקונפ

פארפעסטיגונג און קלימאט טויש. מיר זענען באגייסטערט צו העלפן איינוואוינער און ביזנעסער אין די  
בראנקס צו צוקומען צו ריינע ענערגיע לייזונגען וועלכע ברענגען אראפ ענערגיע קאסטן און צו בויען  

 רזאמע, געזונטערע געביידעס און א מער שטאנדהאפטיגע פלאנעט." שפא-ענערגיע
  

 Central New York Regional Planning andענערגיע פראגראם מענעדזשער פון די 
Development Board ,די , קריס קעריק, האט געזאגט"Central New York Regional Planning 

and Development Board (CNY RPDBאיז באגי )  יסטערט צו ארבעטן מיט אירע שותפות'דיגע
 Greater)אליאנס פאר א גרינע עקאנאמיע( און  Alliance for a Green Economyארגאניזאציעס, די 

Syracuse Works   גרעיטער סירעקיוס ארבעט( צו צושטעלן אויפקלערונג און סערוויסעס פאר ריינע(
'ס ראיאנישע ריינע ענערגיע  NYSERDAי שטיצע פון ענערגיע אריבער גאנץ צענטראל ניו יארק. מיט ד

צענטערן פראגראם, וועט אונזער מאנשאפט ארבעטן מיט קערפערשאפטן וועלכע זענען פארמישט אין די  
שטיצנדע דזשאבס און -קאמיוניטי צו וואקסן אונזער ראיאן'ס ריינע ענערגיע עקאנאמיע, שאפן פאמיליע

אפעלקערונגען אזוי ווי מיר רוקן זיך פאראויס צו די ציהלן פון די  רעדוצירן די לאסט אויף שוואכערע ב
 סטעיט'ס לאנד'ס פירנדע קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג געזעץ."  

  
 Climate Solutions Accelerator of the Genesee-Fingersעקזעקיוטיוו דירעקטארין פון 

Lakes Region מיר זענען שטאלץ צו זיין טייל פון א גרופע  גריפע, האט געזאגט, -, עביגעיל מעקהיּו"
פון ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן וועלכע זענען איבערגעגעבן צו מאכן ריינע ענערגיע סערוויסעס,  

אבס מער צוגענגליך פאר ניו יארק סטעיט איינוואוינער און קליינע ביזנעסער. טעכנאלאגיעס און דזש
NYSERDA  ס לאקאלע צוגאנג צו די ארבעט ערלויבט אונז צו מאביליזירן עקזיסטירנדע און נייע שותפים'

ם מיר  אין אונזער ראיאן וועלכע זענען די נאענטסטע צו די באדערפענישן און ווירדן פון די איינוואוינער ווע
 דינען."  

  
אין   Cornell Cooperative Extensionענווייראמענט און ענערגיע רעסארסן עדזשּוקעיטאר פון 

"עס איז אונז א כבוד און א פריווילעגיע צו פארזעצן צו  דָאטשעס קאונטי, קאלין עדקינס, האט געזאגט, 
האדסאן ראיאן צו העלפן אונזערע קאמיוניטיס צו רעדוצירן זייער ענערגיע לאסט, צוקומען צו  -דינען די מיד

ריינע ענערגיע קוועלער און מאכן קלוגע ענערגיע באשלוסן. מיט אן איבערגעגעבנע מאנשאפט פון  
Cornell Cooperative Extension (CCE )זאמגעברענגט דורך א קאאליציע פון ענערגיע אדווייזארס צו



 

 

אסָאוסיעישענס, מיט די אויפגעוויזענע רעפוטאציע פון די ארגאניזאציעס מיט וועם מיר האבן קאנראקטן,  
 Newפריינטליכע וועסטשעסטער(, -)ענווייראמענט Sustainable Westchesterאריינרעכענענדיג 

Yorkers for Clean Power  ניו יארק סטעיט פאר ריינע טרייב קראפט( און(UHope Consulting   און
א וואקסנדע נעטווארק פון וואלונטירן און שותפות'דיגע ארגאניזאציעס, זענען מיר באגייסטערט צו העלפן  

 די ראיאן און ניו יארק סטעיט נאכקומען אונזערע ענערגיע ציהלן."  
  

אין נעסאו קאונטי, גרעגארי  Cornell Cooperative Extensionעקזעקיוטיוו דירעקטאר פון 
אין נעסאו קאונטי   Cornell Cooperative Extension"עס איז אן עהרע פאר געזאגט,  סענדאר, האט

(CCE  צו דינען אלץ די הויפט קאנטראקטאר פאר די )נעסאוNYSERDA   ראיאנישע ריינע ענערגיע
צענטער פאר די לאנג איילענד ראיאן. מיר גלויבן אז אונזער קאאליציע פון ריינע ענערגיע און קאמיוניטי  

יטארבעט פירער וועלכע האבן זיך אויפגעוויזן )אינסטיטוציעס, אוניווערסיטעטן, אסָאוסיעישענס און מ
ביזנעס פירער( זענען צוזאמען א געוואלדיגע מאנשאפט. אונזער לאנג איילענד ריינע ענערגיע צענטער  

ין אונזערע קאמיוניטיס איז איבערגעגעבן צו צושטעלן לייזונגען וועלכע וועלן האבן אן אמת'ע איינפלוס א
 און צושטעלן רעזולטאטן וועלכע וועלן קענען געזעהן ווערן." 

  
אין אניידע קאונטי, מערי בעט  Cornell Cooperative Extensionעקזעקיוטיוו דירעקטארין פון 

  Cornell Cooperative Extension"עס איז א געוואלדיגע פארגעניגן פאר די מעקעווען, האט געזאגט, 
צו דינען אלץ די ראיאנישע  NYSERDAאין אניידע קאונטי אז מיר זענען אויסדערוועהלט געווארן דורך 

מיר קוקן ארויס צו בויען קשרים מיט קאמיוניטי מיטגלידער,  ריינע ענערגיע צענטער אין די מאוהאק וואלי. 
קליינע ביזנעסער און אייגנטימער פון האוזינג פאר צוגענגליכע פרייזן איבער די בענעפיטן פון ריינע  

ענערגיע, וועגן צו רעדוצירן ענערגיע קאסטן און וויאזוי צו מאכן קלוגערע ענערגיע באשלוסן. דורך 
ורכן ארבעטן מיט די קאמיוניטי אינוועסטירן מיר אין די מענטשן פון אונזערע אויפקלערונג און ד

 קאמיוניטיס און אין די צוקונפט פון ניו יארק סטעיט."  
  

אין טאמפקינס קאונטי,  Cornell Cooperative Extensionסיניאר רעסארס עדזשּוקעיטער ביי 
באטייליגן אין די אינציאטיוו וואס רעדוצירט   "עס דערפריידט אונז זיך צוקארים בירס, האט געזאגט, 

קארבאן עמיסיעס און העלפט ניו יארקער, באזונדערס די וועלכע האבן באגרעניצטע מיטלען, צו שפארן  
געלט און זיך באטייליגן אויף א באדייטפולן פארנעם אינעם אויספארעמען אונזער געמיינזאמע ריינע  

 ענערגיע צוקונפט."  
  

-, יאסעלין גענאוNeighborhood Housing Services of Queensדירעקטארין פון עקזעקיוטיוו 
"מיר קוקן ארויס צו אויפהייבן קווינס און סטעטן איילענד איינוואוינער אזוי ווי  סטרעלא, האט געזאגט, ע

מיט   אונזערע קאמיוניטיס שוויצן דורך א געזעלשאפט וואס געפונט זיך נאך די פאנדעמיע. מיר זענען פול
ציהלן אין א ברייטע, גלייכע און יושר'דיגע   CLCPAאויף איר וועג צו עררייכן די   NYCהאפענונג צו שטיצן 

 צוגאנג, לייגנדיג די באדערפענישן פון איינוואוינער אין צענטער אין א ריינע ענערגיע צוקונפט."  
  

"עס איז , נעטעלי ראדריגעז, האט געזאגט, PUSH Buffaloדירעקטארין פון קאמיוניטי ענערגיע ביי 
צו זיין טייל פון די ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן אינציאטיוו. אלץ  PUSH Buffaloא פארגעניגן פאר  

צענטער( זעצן מיר פאר מיט   WNYדי פירער פון די מערב ניו יארק ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטער )
שטאנדאפטיגע קאמיוניטיס און צושטעלן ברייטע און אינקלוסיווע ריינע   אונזער איבערגעגעבנקייט צו בויען

ענערגיע אין ערי, ניאגרא, טשאטאקווא, קעטערעגּוס און אלעגאני קאונטיס. אונזער קאנצעטרירונג אויף  
שוואכערע באפעלקערונגען וועלן העלפן פארשטערקערן, שטיצן און שאפן א געזונטערע ענווייראמענט  

 אפטיגע ארבעטסקראפט פאר קאמיוניטיס אויפן פראנט אריבער די ראיאן." און שטאנדה
  

 WE ACT for Environmentalעקזעקיוטיוו דירעקטארין און איינס פון די גרונדערינס פון 
Justice ,שוואכערע קאמיוניטיס געפונען זיך אויפן פראנט פון די  , ּפעגי שעּפערד, האט געזאגט"



 

 

יי ווערן די שווערסטע באטראפן דורך די ווירקונגען פון עקסטרעמע וועטערן ווי  קלימאט קריזיס, וואו ז
פארפלייצנונגען און היצן, אבער זיי שטויסן זיך אויך אן אין פילע שוועריגקייטן צו פארבעסערן זייערע  

און אונזערע   WE ACTקוואליטעט גרינע דזשאב ארבעטסקראפט. -היימער און אריינגיין אין א הויכע
'ס ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטער אין  NYSERDAותפים זענען באגייסטערט צו אנפירן די ש

מאנהעטען, ספעציפיש צו דינען קאמיוניטיס מיט נידעריגע איינקונפט שטאפלען און מינאריטעט  
קאמיוניטיס אין אּפארטמענט געביידעס וועלכע זענען א הויפט מקור פון שלעכטע לופט קוואליטעט און  

עדליכע גאז עמיסיעס. מיר קון ארויס צו רוקן אונזער שטאט אין די ריכטונג פון א מער שפארזאמע, ש
 ריינע און יושר'דיגע צוקונפט." 

  
, עדעם פלינט, האט געזאגט,  New York Energy Democracy Allianceוועד מיטגלידער פון די 

"דורכן לייגן די שטימעס און באדערפענישן פון שוואכערע קאמיוניטיס אין די צענטער אין די דעזיין און  
איינפירונג, איז דער ראיאנישע ריינע ענערגיע צענטערן פראגראם א זיג פאר די ענערגיע דעמאקראטיע  

מיר   יושר'דיגקייט ציהלן.באוועגונג, און עס איז א קריטישע מיטל צו עררייכן ניו יארק'ס קלימאט און 
פארן נעמען א גרויסע ערשטע טריט אין די קולטורישע אריבערגאנג וואס איז  NYSERDAגראטולירן 

וואס איז צום ערשט פארגעשלאגן געווארן   –אונטערוועגנס אין די אגענטור דורך וועלכע דער פראגראם 
געווארן א מציאות דורך א פראצעדור   איז –דורך פראפעסיאנאלע שתדלנים פאר שוואכערע קאמיוניטיס 

 פון געמיינזאמע פלאנירונג." 
  

   בעסטע קלימאט פלאן-ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
 

בעסטע קלימאט אגענדע איז די מערסטע אגרעסיווער קלימאט און ריינע  - ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע  

אנאמיע אין די  ענערגיע אויף א וועג וואס שאפט נייע דזשאבס און טוט ווייטער שטופן פאר א גרינע עק
פאנדעמיע. דורך דאס אריינגעשטעלן אין געזעץ   19-צייט וואס ניו יארק סטעיט ערהוילט זיך פון די קאוויד

דורך דער ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳ האט זיך ניו יארק געשטעלט אויף א וועג  
, אריינגערעכנט  2040סעקטאר ביים יאר  עמיסיע עלעקטריק-צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא

, און צו דערגרייכן קארבאן  2030פראצענט איבערניציגע ענערגיע ביים יאר  70דאס שאפן פון 
נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק'ס פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען צו  

  120ביליאן דאלאר אין  35כענענדיג איבער שנעלערהייט פארגרעסערן ריינע ענערגיע, אריינרע
ביליאן דאלאר  6.8גרויסארטיגע ריינע ענערגיע אויפטרייבונג און אריבערגאנג פראיעקטן איבערן סטעיט, 

ביליאן דאלאר צו פארגרעסערן די מאס פון סאולער ענערגיע,   1.8צו רעדוצירן עמיסעיס פון געביידעס, 
 NYביליאן דאלאר אין  1.6ע טראנספארטאציע אינציאטיוון און איבער ביליאן דאלאר פאר ריינ 1מער פון  

Green Bank  דזשאבס אין ניו יארק'ס    165,000)גרינע באנק( פארפליכטונגען. צוזאמען שטיצן מער פון
פראצענטיגע וואוקס אין די אינדוסטריע פון פריוואטע   2,100, א 2021ריינע ענערגיע אינדוסטריע זינט 

ענערגיע וואס  -מעגאוואטס פון ווינט 9,000צו  אנטוויקלען   און א פארפליכטונג  2011ץ זינט סאלאר באנו
. אונטער דעם קלימאט געזעץ וועט ניו יארק בויען אויף די  2035ווערט אויפגעטריבן אין די ים ביז 

 פראצענט פון די שטאפלען וואו עס האט 85פארשריט און רעדוצירן שעדליכע גאז עמיסיעס מיט 
  —פראצענט  35, און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ווייניגסטנס 2050ביז   1990געהאלטן אין 

פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו   —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 
ענערגיע   2025די סטעיט'ס  קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט, און צו מאכן פארשריט אין די ריכטונג פון

טריליאן   185שפארזאמקייט ציהל צו רעדוצירן די ענערגיע וואס ווערט אויפגענוצט אויפן ארט שפארנדיג 
BTU .ס פון ענערגיע וואס ווערט למעשה גענוצט' 

  
  ### 
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