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GUBERNATOR HOCHUL OGŁOSIŁA PRZYZNANIE PONAD 11,6 MLN USD DLA 
GMIN NA PROJEKTY SPOŁECZNOŚCI INTELIGENTNYCH KLIMATYCZNIE  

  
Dotacje wspierają cele klimatyczne stanu Nowy Jork poprzez redukcję emisji 

gazów cieplarnianych, adaptację do zmian klimatycznych i odporność 
klimatyczną społeczności  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w ramach programu dotacji dla społeczności 
inteligentnych klimatycznie (Climate Smart Communities Grant) realizowanego przez 
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC)  
przyznano ponad 11,6 mln USD dla 25 gmin w całym stanie. Środki te pomagają 
gminom w realizacji projektów, które w dłuższej perspektywie często pozwalają 
zaoszczędzić pieniądze podatników, a jednocześnie zmniejszają emisję gazów 
cieplarnianych i pomagają społecznościom dostosować się do bieżących skutków 
zmian klimatycznych, w tym zmniejszają ryzyko powodzi, umożliwiają przeniesienie lub 
modernizację infrastruktury krytycznej oraz zwiększają odporność społeczności na 
ekstremalne warunki pogodowe.  
  
„Znaczące fundusze w ramach programu dotacji dla społeczności inteligentnych 
klimatycznie (Climate Smart Communities Program) w stanie Nowy Jork są kluczowe 
dla wspierania lokalnych działań mających na celu ochronę miejsc zamieszkania i 
infrastruktury przed skutkami zmian klimatycznych”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Te dotacje umożliwiają lokalnym władzom podjęcie zdecydowanych działań, 
które pomogą zrealizować ambitne cele klimatyczne stanu Nowy Jork, jednocześnie 
dając przykład innym gminom”.  
  
Ustanowiony w 2016 r. program dotacji dla społeczności inteligentnych klimatycznie jest 
konkurencyjnym dotacji w proporcji 50/50 dla gmin na realizację projektów związanych 
z adaptacją do zmian klimatycznych i ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Typy 
projektów obejmują również pewne projekty dotyczące planowania i oceny, które są 
częścią strategii mającej na celu uzyskanie certyfikatu dla społeczności inteligentnych 
klimatycznie (Climate Smart Communities). Z łącznej kwoty dotacji przyznanych w tej 
rundzie odpowiednio w kategoriach wdrażania i certyfikacji, 36 procent zostało 
przyznane na projekty wdrożeniowe zlokalizowane w zagrożonych społecznościach, 
które borykają się z nieproporcjonalnie dużym obciążeniem środowiska naturalnego, a 
66 procent otrzymało dotacje na projekty certyfikacyjne realizowane przez gminy, w 



których znajdują się społecznościw trudnej sytuacji, zgodnie ze wstępnymi kryteriami 
grupy roboczej ds. sprawiedliwości klimatycznej.  
  
Program jest częścią ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności 
(Climate Leadership and Community Protection Act), która zobowiązuje stan Nowy Jork 
do obniżenia emisji gazów cieplarnianych o 85% w stosunku do poziomu z 1990 r. do 
2050 r. Od początku powstania powstania dotacji dla społeczności inteligentnych 
klimatycznie, DEC przyznał gminom ponad 50 mln USD na wsparcie lokalnych 
projektów związanych z łagodzeniem skutków zmian klimatu i adaptacją do nich. Więcej 
informacji na temat tego programu dotacji można znaleźć na stronie internetowej DEC.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (DEC), Seggos, powiedział: 
„Wyróżnione dziś społeczności inteligentne klimatycznie są doskonałym przykładem 
tego, co gminy i lokalni liderzy mogą zrobić, by zmniejszyć zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego i chronić mieszkańców przed trudnymi warunkami pogodowymi 
i konsekwencjami zmieniającego się klimatu. Gubernator Hochul zdaje sobie sprawę z 
powagi stojących przed nami wyzwań klimatycznych, a te znaczące dotacje wspierają 
zaangażowanie stanu Nowy Jork w redukcję emisji gazów cieplarnianych i pomoc 
wszystkim miastom, miasteczkom i wioskom, a zwłaszcza społecznościom działającym 
na rzecz sprawiedliwości ekologicznej, w stawaniu się silniejszymi i bardziej 
odpornymi”.  
  
Dotacje dla społeczności inteligentnych klimatycznie na 2022 rok obejmują:  
  
Capital Region  
Hrabstwo Albany - 35 000 USD  
Plan działań na rzecz klimatu: Hrabstwo Albany opracuje swój pierwszy w historii plan 
działań na rzecz klimatu, który obejmie zarówno działania rządu, jak i całej 
społeczności. Plan ten będzie opierał się na danych pochodzących z prowadzonych 
obecnie inwentaryzacji gazów cieplarnianych w celu określenia założeń i działań w 
zakresie redukcji emisji.  
  
Wioska Cambridge - 30 000 USD  
Plan wdrożenia polityki dotyczącej kompletnych ulic: Wioska Cambridge opracuje 
politykę kompletnych ulic i plan jej wdrożenia. Polityka i plan wdrożenia będą 
obejmować ocenę istniejącej infrastruktury rowerowej i pieszej, ustalenie priorytetów 
zalecanych ulepszeń oraz wstępną inżynierską wykonalność nowych ulepszeń dla 
pieszych wzdłuż korytarza Route 313.  
  
Miasteczko Glenville - 575 000 USD  
Plan kompletnych ulic na drodze Freemans Bridge: Miasto Glenville dokończy 
przekształcanie Freemans Bridge Road w „kompletną ulicę”. W ramach projektu 
powstanie kilometr nowego chodnika pomiędzy Dutch Meadows Lane a Route 50, 
przejścia dla pieszych w kontrastowym kolorze i z fakturą oraz sygnalizacja świetlna. 
Wzdłuż korytarza powstaną również trzy dodatkowe przystanki magistrali CDTA, co 
zwiększy dostęp do komunikacji miejskiej.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fclimate.ny.gov%2Fdisadvantaged-communities-criteria%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=BNodcx1r0EmxdEoLk8jjLfoPlYBaox4UlVWDW7UM52U%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fenergy%2F109181.html%23CSC&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C30a8e11ff2d044e5ca8c08dae9cf9007%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638079374930792671%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KNA3uozMZeakGmaoV52og1hB%2Faw1XU5iyIDLbmCT%2FYE%3D&reserved=0


  
Miasteczko Halfmoon - 232 000 USD  
Połączenie szlaku z Kanałem Erie: Miasteczko Halfmoon ukończy budowę liczącego 
4175 stóp odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż Mohawk Towpath Scenic Byway, która 
łączy miasto Schenectady z wioską Waterford i miastem Cohoes. Budowa obejmie 
ścieżkę wielofunkcyjną o szerokości 1925 stóp oraz odcinek wspólnej drogi o długości 
2250 stóp z oznaczeniami, znakami drogowymi, drogowskazami, przejściami i 
kamiennymi pachołkami wzdłuż Towpath Road, pomiędzy Beach Road i Clamsteam 
Road. Ukończenie ścieżki przez miasto sprawi, że cały korytarz stanie się bardziej 
realną trasą dla transportu niezmotoryzowanego.  
  
Miasto Saratoga Springs - 37 500 USD  
Plan działań na rzecz klimatu w administracji publicznej: Plan działań na rzecz klimatu 
(Climate Action Plan, CAP) w Saratoga Springs umożliwi miastu podjęcie kluczowych 
kroków w celu ograniczenia jego wkładu w zmiany klimatyczne. Dzięki koordynacji 
działań pięciu wydziałów miejskich, CAP wyznaczy cele w zakresie redukcji emisji 
gazów cieplarnianych i zapewni ramy dla osiągnięcia tych celów.  
  
Central New York  
Wioska Pulaski - 900 000 USD  
Chodnik przy ulicy Delano: Wioska Pulaski wybuduje nowy chodnik łączący kompleks 
apartamentów dla seniorów o niskich dochodach, placówkę medyczną, 52 mieszkania 
dla osób o niskich dochodach, American Legion, zakład produkcyjny, mini-mart, szkołę 
alternatywną oraz Haldane Recreation Center.  
  
Mohawk Valley  
Wioska Sharon Springs - 500 000 USD  
Projekt zmiany lokalizacji i zielonej przestrzeni: Wioska Sharon Springs postanowiła 
przenieść garaż Departamentu Robót Publicznych (Department of Public Works, DPW), 
który obecnie znajduje się w obrębie 100-letniej strefy zalewowej, na teren w pobliżu 
istniejącej stacji uzdatniania wody. Budynek DPW uległ znacznym uszkodzeniom 
podczas większych powodzi i jest narażony na uciążliwe zalewanie. Powstanie nowy, 
energooszczędny garaż z oświetleniem LED i geotermalnym systemem ogrzewania. 
Istniejący budynek zostanie rozebrany, a teren przekształcony w zieloną przestrzeń 
jako rozszerzenie przyległego parku.  
  
Wioska West Winfield - 55 350 USD  
Kompleksowy plan: Wioska West Winfield stworzy kompleksowy plan na następne 20 
lat. Plan przyczyni się do rozwoju społeczności poprzez określenie podejścia do 
zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie kwestii związanych ze zrównoważonym 
rozwojem i zmianami klimatycznymi.  
  
North Country  
Miasto Plattsburgh - 400 000 USD  
Wdrożenie planu przyjaznego rowerom - Bezpieczne drogi do szkoły: Miasto 
Plattsburgh poszerzy chodniki wzdłuż 0,37 mili ulicy Oak Street do szerokości 5 stóp, 



zmieni pasy na przejściach dla pieszych, a także doda oznakowanie, sygnalizację dla 
pieszych i ścieżki rowerowe. Dzięki temu uczniowie będą mieli bezpieczną drogę pieszą 
i rowerową do szkoły podstawowej przy Oak Street, co zmniejszy zależność od 
transportu samochodowego, a tym samym ograniczy emisję gazów cieplarnianych.  
  
Finger Lakes  
Hrabstwo Monroe - 150 000 USD  
Ocena podatności na zmiany klimatyczne: Pierwszym krokiem do opracowania planu 
adaptacji do zmian klimatycznych jest przeprowadzenie przez hrabstwo Monroe oceny 
podatności na zagrożenia. Ocena podatności na zmiany klimatyczne pozwoli określić, 
przeanalizować i ustalić priorytety dotyczące wpływu zagrożeń klimatycznych na 
poszczególne segmenty populacji, zasoby i całą społeczność.  
  
Hrabstwo Monroe - 200 000 USD  
Plan adaptacji do klimatu: Po zakończeniu oceny zagrożenia, hrabstwo Monroe 
opracuje plan adaptacji do klimatu. W ramach planu zostanie przeprowadzona analiza 
demograficzna społeczności, zebrana zróżnicowana i reprezentatywna grupa 
interesariuszy oraz wdrożona strategia zaangażowania społecznego.  
  
Hrabstwo Monroe - 100 000 USD  
Plan zarządzania odpadami organicznymi: Hrabstwo Monroe zatrudni konsultanta, który 
przygotuje plan zarządzania odpadami organicznymi jako część lokalnego planu 
zarządzania odpadami stałymi. Lokalny plan gospodarowania odpadami stałymi ma 
wygasnąć w 2025 r., a jego obecna wersja została napisana przed wejściem w życie 
ustawy o recyklingu odpadów żywności stanu Nowy Jork L.  
  
Miasto Rochester - 1 000 000 USD  
Projekt ulepszenia przystanków: Wiele z najbardziej uczęszczanych przystanków 
autobusowych w mieście Rochester nie posiada udogodnień i/lub jest niedostępnych 
zgodnie z ustawą o osobach niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act , 
ADA), co powoduje, że wiele osób, zwłaszcza tych z niepełnosprawnością, odczuwa 
dyskomfort. W ramach tego projektu 125 przystanków zostanie zmodernizowanych 
dzięki połączeniu wiat, ławek, przedłużenia krawężnik autobusowego, oświetlenia, 
oznakowania, krawężników i/lub dodatkowych elementów w celu spełnienia wymogów 
ADA.  
  
Miasto Rochester - 52 500 USD  
Plany działań na rzecz klimatu i zarządzanie flotą miejską: Miasto Rochester będzie 
aktualizować swoje plany działania na rzecz klimatu dla całej społeczności i władz, 
zakończy inwentaryzację floty miejskiej i opracuje politykę efektywności floty. W ramach 
projektu zostaną opracowane nowe cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, 
ustanowiony zostanie standard wydajności paliwowej dla floty miejskiej oraz 
przedstawione zostaną wytyczne dla innych strategii mających na celu redukcję emisji i 
kosztów.  
  
Long Island  



Miasteczko Brookhaven - 910 000 USD  
Projekt łagodzenia skutków powodzi w Bellhaven: Miasteczko Brookhaven zwiększy 
odporność końcowego odcinka Bellhaven Road. Na drogę tę regularnie wpływają 
cykliczne przypływy i fale burzowe. Projekt obejmuje podniesienie drogi, zapewnienie 
dodatkowego miejsca na gromadzenie wody deszczowej oraz zwiększenie obszarów 
naturalnej absorpcji. Wykorzystane zostaną najlepsze praktyki zarządzania, które 
obejmują zieloną infrastrukturę, jakość wody, zwiększoną retencję i utylizację 
bezpośrednich zrzutów.  
  
Mid-Hudson  
Wioska Irvington - 1 136 000 USD  
Projekt ograniczania skutków powodzi na drodze nr 9: Wioska Irvington zaprojektuje i 
zbuduje ulepszenia odwadniające wzdłuż Harriman Road/U.S. Route 9, gdzie istniejący 
przepust nie jest w stanie przenieść objętości spływu podczas średnich i dużych 
opadów. Powodzie regularnie powodują wielogodzinne zamknięcie tych ruchliwych 
dróg, uniemożliwiając dostęp służbom ratowniczym. Projekt złagodzi również skutki 
powodzi dla osiedli mieszkaniowych i nieruchomości wielorodzinnych wzdłuż trasy.  
  
Miasteczko Kent - 45 000 USD  
Plan ulepszeń dla rowerzystów i pieszych: Miasteczko Kent opracuje plan usprawnienia 
ruchu rowerowego i pieszego w celu określenia usprawnień w zakresie transportu 
multimodalnego w całej społeczności, co pozwoli na stworzenie dodatkowych opcji 
transportowych i zmniejszenie zależności od podróżowania samochodem. Miasteczko 
utworzy komitet doradczy, przeprowadzi audyt ruchu drogowego i opracuje plan 
określający cele poprawy istniejącej infrastruktury.  
  
Miasto Kingston - 50 000 USD  
Ogólnomiejski program zarządzania czynnikami chłodniczymi: Miasto Kingston opracuje 
miejski plan zarządzania czynnikami chłodniczymi, w tym program wdrożeniowy, 
dotyczący zakupu, zarządzania i utylizacji czynników chłodniczych. Projekt ma na celu 
edukację pracowników na temat zagrożeń, jakie czynniki chłodnicze stanowią dla 
klimatu, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez miasto, pochodzących 
ze źródeł związanych z czynnikami chłodniczymi.  
  
Miasto New Rochelle - 100 000 USD  
Ocena polityk na rzecz odporności klimatycznej: Ocena polityki w zakresie odporności 
klimatycznej w New Rochelle będzie podstawą procedur i kształtowania polityki w 
zakresie odporności na zmiany klimatyczne: (1) metryki dotyczące kwestii 
środowiskowych, społecznych i zarządzania oraz ramy sprawozdawczości rocznej; (2) 
ocena polityki dotyczącej planu awaryjnego na wypadek upałów; (3) ocena polityki 
dotyczącej odporności wybrzeża.  
  
Miasteczko Putnam Valley - 40 000 USD  
Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w ramach działalności rządowej: Miasteczko 
Putnam Valley zakończy inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych dla działań 
rządowych, co pozwoli mu na uzyskanie brązowego certyfikatu dla społeczności 



inteligentnych klimatycznie. Inwentaryzacja pomoże miastu ustalić priorytety działań i 
uzyskać lokalne poparcie dla planu działania na rzecz klimatu, który będzie obejmował 
krótko- i długoterminowe inwestycje oraz politykę oszczędzania energii i redukcji emisji.  
  
Hrabstwo Sullivan - 100 000 USD  
Główny plan dla rowerzystów i pieszych: Hrabstwo Sullivan opracuje plan dla rowerów i 
pieszych, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa, komfortu i wygody 
korzystania z tych alternatywnych środków transportu. Plan będzie zachęcać do 
zdrowego i aktywnego transportu przy jednoczesnym unikaniu emisji związanych z 
silnikami spalinowymi, które są zazwyczaj używane do transportu w wiejskich 
obszarach stanu Nowy Jork.  
  
Hrabstwo Ulster - 1 684 980 USD  
Projekt energii odnawialnej Golden Hill: Hrabstwo Ulster będzie współpracować z 
organizacją Family of Woodstock, Korporacją Rozwoju Mieszkalnictwa Ulster (Ulster 
County Housing Development Corporation) i deweloperem przy budowie projektu 
mieszkaniowego Golden Hill w przystępnej cenie w mieście Kingston. Będzie to 
całkowicie elektryczne, międzypokoleniowe osiedle dla osób o mieszanych dochodach, 
z 600-kilowatowym systemem fotowoltaicznym, 80 mieszkaniami dla seniorów, 84 
przystępnymi cenowo mieszkaniami dla osób o dochodach od 30 do 130 procent 
mediany dochodu oraz budynkiem socjalnym o powierzchni 5000 stóp kwadratowych. 
Dotacja ta zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów systemu solarnego.  
  
Southern Tier  
Miasto Ithaca - 851 450 USD  
Zarządzanie popytem na transport w centrum Ithaca 2023+: Miasto Itaka rozszerzy 
program zarządzania popytem na transport (transportation demand management, TDM) 
GO ITHACA poza centrum miasta, aby objąć nim East Ithaca, South Hill, Northwest 
Ithaca, West Hill, The Flats, Lansing, Cayuga Heights i Northeast Ithaca. TDM polega 
na wykorzystaniu strategii, zasad i korzyści dla użytkowników w celu zmiany zachowań 
związanych z podróżowaniem z pojazdów jednoosobowych na publiczne i aktywne 
środki transportu, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze 
transportu.  
  
Wioska Owego - 125 000 USD  
Zmniejszenie ryzyka powodziowego dzięki systemowi oceny społeczności. Owego 
zatrudni wykonawcę pomocy technicznej, który pomoże wiosce zmniejszyć ryzyko 
powodziowe poprzez udział w systemie oceny społeczności (Community Rating 
System, CRS). CRS to dobrowolny program motywacyjny, w którym nagradza się 
społeczności za działania w zakresie zarządzania terenami zalewowymi, które 
przekraczają minimalne wymagania określone w Krajowym Programie Ubezpieczeń od 
Powodzi (National Flood Insurance Program).  
  
Miasteczko Ulysses - 55 404 USD  
Projekt aktualizacji kompleksowego planu klimatycznego: Miasteczko Ulysses 
zaktualizuje swój plan ogólny z 2009 r. Proces planowania określi cele społeczności dla 



takich priorytetów, jak rozwój gospodarczy, rekreacja, rolnictwo i mieszkalnictwo, przy 
jednoczesnym dokładnym uwzględnieniu najnowszych koncepcji zrównoważonego 
rozwoju, zmian klimatycznych i inteligentnego rozwoju.  
  
Western New York  
Miasteczko Amherst - 2 000 000 USD  
Modernizacja systemu chłodniczego lodowiska w Northtown Center: Miasto Amherst 
wymieni istniejący system chłodniczy w Northtown Center. Istniejąca instalacja 
chłodnicza w North End zostanie zastąpiona przyjazną dla klimatu instalacją chłodniczą 
na dwutlenek węgla, która będzie mogła obsługiwać dwa lodowiska. Dzięki większej 
wydajności energetycznej projekt przewiduje redukcję emisji gazów cieplarnianych o 
1082 tony i oszczędności energii w wysokości 193 714 USD rocznie.  
  
Miasto Buffalo - 140 000 USD  
Plan działań i adaptacji do zmian klimatycznych dla społeczności: Miasto Buffalo 
opracuje plan działań na rzecz klimatu i adaptacji do niego, który obejmuje 
inwentaryzację gazów cieplarnianych. Projekt ten przyczyni się do ubiegania się miasta 
o przyznanie srebrnego certyfikatu dla społeczności inteligentnych klimatycznie.  
  
Wioska Lancaster - 100 000 USD  
Wspólne inicjatywy miasta i wsi w zakresie redukcji gazów cieplarnianych: W ramach 
projektu zostanie opracowana inwentaryzacja gazów cieplarnianych, obejmująca emisje 
z wioski i miasteczka Lancaster. Ponadto miasto i wieś opracują wspólny plan działań 
na rzecz klimatu, skupiający się na redukcji emisji gazów cieplarnianych z działalności 
komunalnej.  
  
Program dla społeczności inteligentnych klimatycznie  
Te dotacje są częścią międzyagencyjnego programu dla społeczności inteligentnych 
klimatycznie w stanie Nowy Jork, wspierającego zaangażowanie społeczności w lokalne 
działania na rzecz klimatu. Obecnie zarejestrowanych jest 369 społeczności 
inteligentnych klimatycznie, reprezentujących ponad 9,4 mln mieszkańców stanu Nowy 
Jork. Aby się zarejestrować, gminy muszą zadeklarować chęć podjęcia działań 
przeciwdziałających zmianom klimatu poprzez przyjęcie formalnej uchwały zawierającej 
10-punktowe zobowiązanie. Od 2014 roku 100 gmin przeszło przez rygorystyczny 
proces weryfikacji i uzyskało certyfikat dla społeczności inteligentnych klimatycznie. 
Społeczności, którym udało się uzyskać certyfikat, wykazały się wybitnymi staraniami w 
zakresie realizacji i dokumentacji szeregu działań dotyczących łagodzenia i 
przystosowywania się do skutków zmian klimatu na poziomie lokalnym. Więcej 
informacji o programie certyfikacji można znaleźć na stronie: 
https://climatesmart.ny.gov/  
  
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork  
Sztandarowy plan klimatyczny stanu Nowy Jork jest najbardziej zdecydowaną 
inicjatywą w zakresie klimatu i czystej energii w kraju. Wzywa on do uporządkowanego i 
sprawiedliwego przejścia na czystą energię, która tworzy miejsca pracy i promuje 
ekologiczną gospodarkę w czasie odbudowy stanu Nowy Jork po pandemii COVID-19. 
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Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności Nowy Jork jest na 
drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu bezemisyjnej energii elektrycznej do 
2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 2030 r., i osiągnięcia neutralności węglowej 
całej gospodarki. Plan ten opiera się na niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój 
czystych źródeł energii, obejmujących ponad 35 mld USD przeznaczonych na 120 duże 
projekty związane z budową w całym stanie infrastruktury wytwarzania i przesyłu energii 
ze źródeł odnawialnych, 6,8 mld USD na obniżenie poziomu emisji dwutlenku węgla 
przez budynki, 1,8 mld USD na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 1 mld 
USD na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,6 mld USD na 
inicjatywy w ramach NY Green Bank. Łącznie inicjatywy te wspierały ponad 165 000 
miejsc pracy w sektorze czystej energii w stanie Nowy Jork w 2021 r., generując wzrost 
o 2100% w sektorze rozproszonej produkcji energii słonecznej od 2011 r. Należy też 
wspomnieć o deklaracji produkcji 9000 megawatów energii na morskich farmach 
wiatrowych do 2035 r. W ramach Ustawy klimatycznej stan Nowy Jork będzie bazował 
na tych postępach i do 2050 r. zredukuje emisję gazów cieplarnianych o 85% w 
stosunku do poziomu z 1990 r., a jednocześnie zagwarantuje, że co najmniej 35%, a 
docelowo 40% korzyści z inwestycji w czystą energię trafi do społeczności znajdujących 
się w niekorzystnej sytuacji, a także przyspieszy postępy w realizacji stanowego celu w 
zakresie efektywności energetycznej na rok 2025, polegającego na zmniejszeniu 
zużycia energii na miejscu o 185 bilionów BTU w ramach oszczędności energii 
końcowej.  
  
O Skonsolidowanym Wniosku o Finansowanie  
Skonsolidowany Wniosek o Finansowanie (Consolidated Funding Application, CFA) 
został stworzony w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu składania wniosków o 
dotacje. Proces składania CFA oznacza fundamentalną zmianę w sposobie alokacji 
zasobów stanowych, zapewniając ograniczenie biurokracji i większą skuteczność w 
zaspokajaniu lokalnych potrzeb w zakresie rozwoju gospodarczego. CFA służy jako 
pojedynczy punkt dostępu do źródeł finansowania rozwoju gospodarczego, dzięki 
czemu wnioskodawcy nie muszą już korzystać z wielu agencji i innych zasobów bez 
żadnego mechanizmu koordynacji. Obecnie projekty rozwoju gospodarczego 
wykorzystują CFA jako mechanizm wsparcia, aby uzyskać dostęp do wielu stanowych 
źródeł finansowania za pośrednictwem jednego wniosku, dzięki czemu proces ten jest 
szybszy, łatwiejszy i bardziej produktywny. Więcej informacji o CFA można 
znaleźć tutaj.  
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