
 
 גאווערנער קעטי האקול   12/15/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

לאנד גרינע איינקויפונגען פראגראם פאר לאקאלע  -אין -גאווערנער האקול אנאנסירט ערשטע
  רעגירונגען

  
איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם אנערקענט לאקאלע פירערשאפט ביים אויסוועהלן  -נייער גרין 

  פריינטליכע פראדוקטן צו העלפן באשיצן פובליק געזונטהייט און די ענווייראמענט-ענווייראמענט
  

GreenNY  קאונסיל גיבט ארויסGreenNY   נייע קאטעגאריעס,   10איינקויפונג אנווייזונגען פאר
  88ברענגנדיג די סך הכל צו  

  
  

איינקויפנדע קאמיוניטיס -גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די עפענונג פון דעם 'גרין
( צו אנערקענען לאקאלע רעגירונגען וואס  Green Purchasing Communities Programפראגראם' ) 

פריינטליכע פראדוקטן, העלפנדיג באשיצן פובליק געזונטהייט -ען זיך אונטער צו קויפן ענווייראמענטנעמ
און די ענווייראמענט. דער נייער פראגראם שטופט פאר פירערשאפט אויף די לאקאלע שטאפל און בויט 

ט די אריבערגאנג  פירנדע גרינע איינקויפונג פראגראם וואס פארשנעלער-אויף ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
  צו א גרינע עקאנאמיע דורכן שטופן די מארקעט פאר גרינע פראדוקטן און סערוויסעס.

  
איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם' הויבן מיר אויף לאקאלע רעגירונגען ארום ניו יארק  -"דורך דעם 'גרין

וועלכע גייען נאך אין די טריט פון די סטעיט'ס פירערשאפט ווען עס קומט צו איינקויפן אויף א 'גרינע' וועג  
  האט גאווערנער האקול געזאגט.ן", פריינטליכקייט ציהל-אונז צו העלפן עררייכן אונזערע ענווייראמענט

פירנדער  -"דורכן פארגרעסערן די מארקעט פאר גרינע פראדוקטן און סערוויסעס, וועט דער לאנד'ס 
פראגראם פארזעצן אונזער ארבעט צו בויען א געזונטערע סטעיט, אן עקאנאמיע וואס איז מער  

  אלע ניו יארקער."אחריות'דיג צו די ענווייראמענט און א גרינערע צוקונפט פאר  
  

'סטעיט ָאוו די סטעיט'   2022איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם ערפילט גאווערנער האקול'ס - דער גרין
ערשטע גרינע איינקויפונגען פראגראם פאר לאקאלע רעגירונגען. פירער  -צוזאג צו אנטוויקלען די לאנד'ס

יינקויפונג טערמינען צו ווערן איבערגעגעבן פאר  דעם יאר האט ניו יארק צוגעגרייט די מאדעל פון גרינע א
לאקאלע רעגירונגען זיי צו העלפן אהערשטעלן און מאדערניזירן איינקויפונג ּפאליסיס וועלכע שפיגלען אפ  

  א שטערקערע איבערגעגעבנקייט צו איינקויפן אויף א גרינע וועג.
  

ון ענווייראמענטאלע אפהיטונג  דער פראגראם וואס ווערט אנגעפירט דורך די דעּפארטמענט פ
(Department of Environmental Conservation, DEC און דורך די אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס )
(Office of General Services, OGS  גיבן די אנערקענונג פאר לאקאלע רעגירונגען וועלכע נעמען זיך )

ונג אנווייזונגען. אלע לאקאלע רעגירונגען אין ניו איינקויפ GreenNYאונטער צו אויספאלגן די סטעיט'ס 
יארק סטעיט זענען בארעכטיגט זיך צו באטייליגן אין דעם פראגראם, און זיי קענען דאס טוהן דורכן 

  אונטערנעמען די פאלגנדע צוויי שריט:
  



רוויסעס  איבערשרייבן זייערע איינקויפונג ּפאליסיס צו פאדערן אז די געקויפטע פראדוקטן און סע •

  איינקויפונג אנווייזונגען; און  GreenNYזאלן זיין אין איינקלאנג מיט די סטעיט'ס 

  אריינגעבן א קאפיע פון די נייע איינקויפונג ּפאליסיס צוזאמען מיט אן אפליקאציע פון איין בלאט. •

  
  .דא מער אינפארמאציע איבער בארעכטיגונג און די אפליקאציע זענען פארעפנטליכט 

  
 Climateדעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג קאמישאנער און קלימאט שריט קאונסיל )

Action Councilדי טשעיר, בעזיל סעגָאוס, האט געזאגט, - ( קָאו"DEC   איז שטאלץ צו זיין א שותף
ן אלגעמיינע  אין ניו יארק'ס גרינע איינקויפונגען פראגראם צוזאמען מיט אונזערע קאלעגן אין די אפיס פו

סערוויסעס, און מיר זענען באגיייסטערט צו העלפן פשוט'ער מאכן דעם פראצעדור פאר לאקאלע  
פריינטליכע  -רעגירונגען זיך אנצושליסן מיט ניו יארק סטעיט אגענטורן ביים מאכן ענווייראמענט

הייט אלץ ערשטע איינקויפונגען. דורכן אויסוועהלן צו לייגן די ענווייראמענט און פובליק געזונט
פריאריטעטט, קענען לאקאלע רעגירונגען נישט נאר רעדוצירן פארפעסטיגונג נאר אויך פארשנעלערן  

  אונזער סטעיט'ס אריבערגאנג צו א גרינע עקאנאמיע."
  

"אונטער גאווערנער  אפיס פון אלגעמיינע סערוויסעס קאמישאנער, דזשינעט מָאי, האט געזאגט, 
איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם צו פאר לאקאלע  -האקול'ס פירערשאפט שטעלט דער נייער גרין

איינקויפונג  פריינטליכקייט אלץ א פריאריטעט אין זייערע -רעגירונגען די געלעגנהייט צו לייגן ענווייראמענט
שליסן זיך מיר אן מיט די דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג און מיט   OGSבאשלוסן. ביי די 

קאונסיל צו שטופן לאקאלע רעגירונגען צו נאכגיין אין די סטעיט'ס   GreenNYאנדערע שותפים אויף די  
עקאנאמיע און ניו יארק סטעיט'ס  פוס טריט מיטן אינוועסטירן אין פראדוקטן וועלכע שטיצן די גרינע 

  אפרופונג צו די השפעות פון קלימאט טויש."
  

אזייגער נאכמיטאג, וועלן די דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג און אפיס   2, 17אום יאנואר 
ן  פון אלגעמיינע סערוויסעס אפהאלטן אן ערקלערונג וועבינאר פאר פאטענציאלע אפליקאנטן צו גיבן א

איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם. די וועבינאר וועט דעקן די הונטערגרונט  -איבערבליק פון די נייע גרין
גרינע איינקויפונגען פראגראם, וויאזוי לאקאלע רעגירונגען קענען זיך  GreenNYפון די סטעיט'ס 

אין צוגאב וועט די וועבינאר לאזן צייט פאר  באטייליגן אין דעם פראגראם און די בענעפיטן פון טוהן אזוי. 
  Webexדי וועלכע זענען אינטערעסירט זיך צו באטייליגן קענען ארויפלַאגן דורך פראגן און ענטפערס. 

 .  דא . לערנט מער דא
  

קאונסיל   GreenNYאיינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם, איז זיך די -אין צוגאב צום אויפשטעלן דעם גרין
צוזאמגעקומען צום ערשטן מאל   – 22אויפגעשטעלט דורך גאווערנער האקול'ס עקזעקיוטיוו ארדער  –

ווייזונגען. די  איינקויפונג אנ GreenNYנייע און איבערגעארבעטע קאטעגאריעס פון   15און באשטעטיגט 
קאטעגאריעס רעכענען אריין רייניגונג פראדוקטן ווי מאּפס, בעזעמער, מיסט קאסטנס און ריסייקלינג  

קאנטעינערס, דיסאינפעקטענטס און סעניטייזער זייפן און אזוי אויך ריינע הייצונג און קילונג עקוויּפמענט 
וועלכע זענען געדעקט דורך עקזעקיוטיוו ארדער  אגענטורן און אויטאריטעטן  75און פאסאנזשיר קארן. די 

 GreenNYדי   איינקויפונג אנווייזונגען ווען זיי מאכן איינקויפונג באשלוסן. GreenNYפאלגן אויס די   22
קאונסיל האט אויך געגעבן א צייטווייליגע באשטעטיגונג פאר איין איבערגעארבעט קאטעגאריע און איין  

  איינקויפונגען אנווייזונגען, פארב און קאּפי פאפיר. GreenNYנייע קאטעגאריע פון 
  

 New York State Energyניו יארק סטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט )
Research and Development Authority פרעזידענט און )CEO   און קלימאט שריט קאונסיל

איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראמען העלפט -דער גרין" טשעיר, דָארין מ. העריס, האט געזאגט, -קָאו 
לאקאלע רעגירונגען צו ווערן גרין דורך איינקויפונג אנווייזונגען פאר פראדוקטן וועלכע רעדוצירן ענערגיע  
באנוץ און שעדליכע עמיסיעס און ערגענצן אנדערע גרינע אקטיוויטעטן דורך די סטעיט'ס ריינע ענערגיע  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195928857411%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2Xj%2BITvVKvuJ1Jw3S0T9uVOT2xKmIuUIiSmn6%2FTK%2BRQ%3D&reserved=0
https://meetny.webex.com/weblink/register/r25967057b0cb2be6e6bb1edf3d4e4afa
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreen-purchasing-communities&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBAAvXsB5E3LNHTXcxPWsHJsiEGuOsMoYn7a4zTHR6s%3D&reserved=0


 Climate Smartקלוגע קאמיוניטיס ) -( און קלימאטClean Energy Communitiesקאמיוניטיס ) 
Communities  פראגראמען. אזוי ווי ניו יארק סטעיט זעצט פאר זיך אוועקצורוקן פון פַאסיל )

ברענשטאף, איז דאס אינסטאלירן ריינע הייצונג און קילונג עקוויּפמענט ווי צום ביישפיל הייצונג ּפָאמּפס  
עסערטע ריינע פלאטעס בלויז צוויי פון די אפציעס פאר וועלכע עס איז פארעפנטליכט געווארן  און פארב

  איינקויפונג אנווייזונגען צו שאפן געזונטערע פלעצער."
  

( צייטווייליגער פרעזידענט און  New York Power Authorityניו יארק ּפאווער אויטאריטעט )
CEO ,איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם וועט - "ניו יארק'ס גרין, דזשָאסטין ע. דריסקאל, האט געזאגט

פריינטליכע פראדוקטן און -דאס גרינגער מאכן פאר לאקאלע רעגירונגען צו איינקויפן ענווייראמענטאל 
עם פראגראם,  סערוויסעס, שטיצנדיג אונזער סטעיט'ס וואקסנדע גרינע עקאנאמיע. דורכן אויסנוצן ד

  קענען לאקאלע רעגירונגען העלפן פירן די וועג צו א ריינערע, גרינערע צוקונפט."
  

טשעיר, ראבערט פ. מּוהיקא  -קאונסיל קָאו GreenNYניו יארק סטעיט בודזשעט דירעקטאר און  
סטעיט  איינקויפנדע קאמיוניטיס פראגראם וועט העלפן ניו יארק -"דער גריןדזשּוניאר, האט געזאגט, 

ווערן א גרינערע עקאנאמיע, און עס איז אן אויסגעצייכנטע ביישפיל פון וויאזוי די סטעיט טיילט מיט פון 
איר מבינות און מיטלען מיט לאקאלע רעגירונגען כדי צו פארמערן די ווירקזאמקייט און פארבעסערן די  

  לעבנס פון אלע ניו יארקער."
  

און  2008ונגען פראגראם וואס איז אויפגעשטעלט געווארן אין ניו יארק סטעיט'ס גרינע איינקויפ
 88גרינע איינקויפונג אנווייזונגען אויף האט  22פארגעזעצט געווארן דורך עקזעקיוטיוו ארדער 

וואס אגענטורן און אויטאריטעטן פאלגן נאך צו זיכער מאכן אז סטעיט דאלארן ווערן  קאטעגאריעס 
אינוועסטירט אין פראדוקטן וועלכע האבן א נידעריגע השפעה אויף די ענווייראמענט. די אנווייזונגען 
ערן העלפן די סטעיט נאכקומען אירע שעדליכע גאזן און אנדערע ענווייראמענטאלע ציהלן דורכן פאריזכ

אז פראדוקטן וועלכע ווערן געקויפט נוצן ווייניגער ענערגיע, מאכן ווייניגער מיסט און רעדוצירן דאס זיי  
  אויסגעשטעלט צו סכנות'דיגע מאטעריאלן.

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

קלימאט און ריינע   בעסטע קלימאט אגענדע איז די מערסטע אגרעסיווער- ניו יארק סטעיט'ס לאנד'ס
ענערגיע אונטערנעמונג אינעם לאנד, רופנדיג פאר א מסודר'דיגע און יושר'דיגע אריבערגאנג צו ריינע  
ענערגיע אויף א וועג וואס שאפט נייע דזשאבס און טוט ווייטער שטופן פאר א גרינע עקאנאמיע אין די  

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  2040עמיסיע עלעקטריק סעקטאר ביים יאר -צו גרייכן איר פארלאנגטע ציל פאר א זערא
, און צו דערגרייכן קארבאן 2030יגע ענערגיע ביים יאר פראצענט איבערניצ 70דאס שאפן פון 

נייטראליטעט לענגאויס דער עקאנאמיע. עס בויט אויף ניו יארק'ס פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען צו  
 120ביליאן דאלאר אין  35שנעלערהייט פארגרעסערן ריינע ענערגיע, אריינרעכענענדיג איבער 

ביליאן דאלאר    6.8פטרייבונג און אריבערגאנג פראיעקטן איבערן סטעיט, גרויסארטיגע ריינע ענערגיע אוי
ביליאן דאלאר צו פארגרעסערן די מאס פון סאולער ענערגיע,   1.8צו רעדוצירן עמיסעיס פון געביידעס, 

 NYביליאן דאלאר אין  1.6ביליאן דאלאר פאר ריינע טראנספארטאציע אינציאטיוון און איבער  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  -נטמעגאוואטס פון ווי 9,000אנטוויקלען   צו און א פארפליכטונג 2011סאלאר באנוץ זינט 

. 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  35וייניגסטנס , און אין די זעלבע צייט פארזיכערן אז צום ו2050ביז  1990געהאלטן אין  
פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן אנקומען צו  —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreenny%2Fexecutive-order-4-approved-specifications&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JzJYYFhjg3jh26vXGnLrnvxVq%2B%2FVcMnptyzmZd5NHYM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fogs.ny.gov%2Fgreenny%2Fexecutive-order-4-approved-specifications&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C399a5d00759e41d661a108dadebbeb16%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638067195929013635%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JzJYYFhjg3jh26vXGnLrnvxVq%2B%2FVcMnptyzmZd5NHYM%3D&reserved=0


ענערגיע  2025קאמיוניטיס וועלכע זענען אין נויט, און צו מאכן פארשריט אין די ריכטונג פון די סטעיט'ס 
טריליאן  185ס ווערט אויפגענוצט אויפן ארט שפארנדיג שפארזאמקייט ציהל צו רעדוצירן די ענערגיע ווא

BTU.ס פון ענערגיע וואס ווערט למעשה גענוצט'  
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