
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/29/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלאר געשאנקען צו מיוניסיפאליטיס פאר קלימאט  11.6גאווערנער האקול מעלדט איבער 
  קלוגע קאמיוניטיס פראיעקטן

  
גרענטס שטיצן ניו יארק סטעיט'ס קלימאט צילן דורך גרינהויז גאז פארמינערונגען, קלימאט טויש 

  אדאפטירונג, און קאמיוניטי שטארקקייט
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז די סטעיט׳ס דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע 
(׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס Department of Environmental Conservation, DECאפהיטונג )

  . דימיוניסיפאליטיס דורכאויס די סטעיט 25מיליאן דאלער פאר  11.6פראגראם שענקט איבער גרענט 
העלפן מיוניסיפאליטיס זיך ערלויבן פראיעקטן וועלכע וועלן אפט שפארן שטייער צאלער דאלארן געלטער 

אינעם לאנגן טערמין, בשעת'ן אויך פארמינערן גרינהויז גאז ארויסלאז און זיך צופאסן צו די אנגייענדע  
טעלטקייט, און אריבערציען  אימפאקטן פון קלימאט ענדערונג, אריינגערעכנט רעדוצירן פלייצונג איינגעש

וויכטיגע אינפראסטרוקטור, און פארמערן קאמיוניטי -צופאסן קריטיש-אדער צוריק
  ווידערשטאנדספעאיגקייט צו עקסטרעמע וועטערס.

  
"די באדייטנדע פאנדינג אונטער ניו יארק'ס קלימאט סמארט קאמיוניטיס פראגראם איז קריטיש ביים  

פון די ווירקונגען פון קלימאט  איינוואוינער און אינפראסטרוקטורשטיצן לאקאלע באמיאונגען צו באשיצן 
טערס יעדעס יאר  "מיר זעען ווייטער אלס מער עקסטרעמע ווע .האט גאווערנער האקול געזאגטטויש," 

דרייסטע שריט צו העלפן נאכקומען ניו יארק'ס געטריבענע, -לאקאלאון די גרענטס העלפן שטארקן 
  אמביציעזע קלימאט צילן בשעת'ן שטעלן א ביישפיל פאר אנדערע מיוניסיפאליטיס נאכצופאלגן." 

  
  50/50א קאנקורירנדע , איז די קלימאט סמארט קאמיוניטיס גרענט פראגראם 2016אוועקגעשטעלט אין 

מעטשינג גרענט פראגראם פאר מיוניסיפאליטיס צו איינפירן פראיעקטן פאקוסירט אויף קלימאט טויש  
אדאפטירונג און גרינהויז גאז פארמינערונג. פראיעקט סארטן נעמען אויך אריין געוויסע פלאנירונג און  

צו דערגרייכן קלימאט סמארט קאמיוניטיס אפשאצונג פראיעקטן וועלכע זענען א טייל פון א סטראטעגיע 
באשטעטיגונג. פון די סך הכל גרענט געלטער וואס זענען געשאנקען געווארן אין די רונדע אונטער די  

פראצענט געשאנקען געווארן צו   36  איז איינפירונג און באשטעטיגונג קאטעגאריעס רעספעקטיוו,
פראפארציאנאלע  -וואס שטייען פאר א נישט עגנטערגמע  יאראיינפירונג פראיעקטן וואס געפינען זיך אין 

פראצענט איז געשאנקען געווארן צו באשטעטיגונג פראיעקטן   66 און ,יאך פון ענווייראנמענטל פאלושאן
אמיוניטי, ווי אידענטיפיצירט דורך די קלימאט יוסטיץ  קרימע אדורך מיוניסיפאליטיס וואס אנטהאלטן אן 

 .  דרעפט באדינגונגען ווארקינג גרופע'ס
  

דער פראגראם שטיצט אויך דעם ׳קלימאט פירערשאפט און קאמיוניטי באשיצונג אקט׳, וועלכע פאדערן  
. זייט  2050שטאפלען ביז  1990פראצענט פון   85פון ניו יארק צו רעדוצירן גרינהויז גאז ארויסלאז מיט 

טיילט איבער  אויסגע DECדער קלימאט סמארט קאמיוניטיס גרענט פראגראם האט זיך אנגעהויבן האט 

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


מיליאן דאלער צו מוניציפאליטעטן אין שטיצן ארטיגע קלימאט לינדערונג און צופאסונג פראיעקטן.   50
  .וועבזייטל DECמער אינפארמאציע איבער דעם גרענט פראגראם איז פאראן אויף דעם

  
, "די ( קאמישאנער סעגאס האט געזאגטDECדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנסערװעישאן )

קלימאט סמארט קאמיוניטיס וואס ווערן אנערקענט היינט זענען מאכטפולע ביישּפילן פון וואס 
מיוניסיפאליטיס און לאקאלע פירער קענען טון צו פארמינערן פאלושאן און באשיצן איינוואוינער פון  

ול אנערקענט די  שווערע וועטער און די קאנסעקווענצן פון אונזער טוישנדע קלימאט. גאווערנער האוק
ערנסטקייט פון די קלימאט שוועריקייטן וואס מיר שטייען אויס און די באדייטנדע גרענטס שטיצן ניו יארק  

סטעיט'ס געטריישאפט צו פארמינערן גרינהויז גאז ארויסלאסז און העלפן אלע סיטיס, טאונס און 
שטארקער און מער  ווילעדזשעס, ספעציעל ענווייראנמענטל יוסטיץ קאמיוניטיס, ווערן

  ווידערשטאנדספעאיג." 
  

  קלימאט סמארט קאמיוניטיס גרענט שענקונגען זענען: 2022די 
  

  קאפיטאל ראיאן
  דאלער  35,000 -אלבאני קאונטי 

אלבאני קאונטי וועט אנטוויקלען איר ערשטע קלימאט עקשאן פלאן בכלל, וואס קלימאט עקשאן פלאן: 
וועט דעקן סיי רעגירונג אפעראציעס און די גאנצע קאמיוניטי. דער פלאן וועט זיך פארלאזן אויף  

אינפארמאציע פון די גרינהויז גאז אינווענטאריס וואס זענען יעצט אויפן וועג כדי צו אידענטיפיצירן צילן  
  ון שריט פאר עמישאנס פארמינערונגען.א
  

  דאלער:  30,000 -ווילעדזש אוו קעמברידזש 
גענצליכע גאסן פאליסי איינפירונג פלאן: די ווילעדזש אוו קעמברידזש וועט אנטוויקלען א גענצליכע גאסן 

ונג פון  פאליסי און איינפירונג פלאן. די פאליסי און איינפירונג פלאן וועט ארייננעמען אן אפשאצ
עקזיסטירנדע בייק און פוסגייער אינפראסטרוקטור, פריאריטיזירן די רעקאמענדירטע פארבעסערונגען,  

  313און די ערשטע אינדזשענירונג מעגליכקייטן פון נייע פוסגייער פארבעסערונגען דורכאויס דעם רוט  
  קארידאר.

  
  $575,000 -טאון ָאוו גלענוויל 

ליכע גאסן: די טאון אוו גלענוויל וועט ענדיגן טראנספארמירן פרימאנס בריק פרימאנס בריק שאסיי גענצ
שאסיי צו א 'געענדיגטע גאס.' דער פראיעקט וועט צולייגן איין מייל פון נייע סיידוואלק צווישן דאטש  

, קאנטראסטירנדע קאליר און טעקסטור קראסוואלקס, און פוסגייער טראפיק  50מעדאוס לעין און רוט 
באס סטאפס וועלן אויך ווערן צוגעלייגט דורכאויס דעם קארידאר, הייבנדיג    CDTAאלן. נאך דריי סיגנ

  צוטריט צו טראנזיט.
  

  :232,000 -טָאון ָאוו העפמון
פוסיגע בייק טרעיל  -4,175דער טאון אוו העפמון וועט דורכפירן א אירי קאנאל טאופעט טרעיל לינק: 

סעגמענט דורכאויס די מאוהאק טאופעט סיניק ביינוועי, וואס פארבינדט די סיטי אוו סקענעקטעדי מיט די  
פוס ברייטע  -ווילעדזש אוו וואטערפארד און די סיטי אוו קאהאס. בוי ארבעט וועט באשטיין פון אן אכט

פוסיגע מיטגעטיילטע שאסיי טייל מיט צייכנס, טראפיק,  -2,250באנוץ וועג און א -גע מולטיפוסי-1,925
טרעפן טאוולען, קראסוואלקס, און שטיינערנע באלארדס דורכאויס טאופעט שאסיי, צוויישן ביטש  -און וועג

רידאר א מער  ראוד און קלעמסטרים ראוד. פארענדיגן דעם וועג דורך דעם טאון וועט מאכן דעם גאנצן קא
  מאטאריזירטע טראנספארטאציע.-פאסיגע רוט פאר נישט

  
  דאלער 37,500 -סיטי אוו סאראטָאגע ספרינגס 

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


 Climateרעגירונג אפעראציעס קלימאט עקשאן פלאן: די סאראטָאגע ספרינגס קלימאט עקשאן פלאן )
Action Plan, CAPו פארמינערן איר ביישטייערן צו  ( וועט ערמעגליכן די סיטי צו נעמען וויכטיגע שריט צ

שטעלן צילן פארן   CAPקלימאט טויש. מיט קאארדינאציע צווישן פינף מיוניסיפל אפטיילונגען וועט די 
  פארמינערן גרינהויז גאז ארויסלאז און צושטעלן א פרעימווארק צו דערגרייכן די צילן.

  
  צענטראלע ניו יארק

  דאלער: 900,000 -ווילעדזש אוו פולאסקי 
- דעלאנא סטריט סיידוואלק: די ווילעדזש אוו פולאסקי וועט בויען נייע סיידוואלק וואס פארבינדט א נידריג

אינקאם -נידריג  52אינקאם סיניאר סיטיזען אפארטמענט קאמפלעקס, א מעדיצינישע פאסיליטי, 
מארט, די אלטערנעיט סקול, און  -יצירונג פאסיליטי, א מיניאפארטמענטס, די אמעריקען לעגיאן, א פאבר

  די האלדעין פארוויילונג צענטער.
  

  מאוהאק וואלי
  דאלער: 500,000 -ווילעדזש אוו שעראן ספרינגס 

אריבערציאונג און גרינספעיס פראיעקט: די ווילעדזש אוו שעראן ספרינגס וועט אריבערציען די  
( גאראדזש, וואס געפינט Department of Public Works, DPWארקס )דעפארטמענט אוו פובליק וו

יאריגע פלאדפלעין, צו א פלאץ נעבן די עקזיסטירנדע וואסער באהאנדלונג -100זיך אצינד אינערהאל א 
געביידע האט געליטן שווערע שאדן אין גרעסערע פארפלייצונג פעלער און כאפט    DPWפאסיליטי. די 

לייטינג און א   LEDשפארזאמע גאראדזש מיט - פארפלייצונגען. א נייע, ענערגיעאפטמאל נערווירנדע 
דזשיאטערמל הייצונג סיסטעם וועט געבויט ווערן. די עקזיסטירנדע געביידע וועט ווערן אראפגעווארפן,  

  און דאס פלאץ איבערגעטוישט צו גרינע פלאץ אלס א פארברייטערונג פונעם נעבנדיגן פארק.
  

  דאלער: 55,350 -אוו וועסט ווינפיעלדווילעדזש 
פארצווייגטע פלאן: די ווילעדזש אוו וועסט ווינפיעלד וועט שאפן א פארצווייגטע פלאן פאר די קומענדיגע  

דער פלאן וועט ווייטער פירן קאמיוניטי דעוועלאּפמענט דורכן אפטייטשן די ווילעדזש'ס צוגאנג צו  יאר.  20
  לאנד באנוץ און ארייננעמען פראבלעמען לגבי סאסטעיניביליטי און קלימאט טויש.

  
  צפון קאנטרי

  דאלער: 400,000 -סיטי אוו פלאטסבורג 
ערטע רוטס צו שולע: די סיטי אוו פלאטסבורג וועט  פארזיכ -בייק פריינטליכע פלאן איינפירונג 

מיילן פון אוק סטריט צו פינף פוס ברייט; ווידער שטרייפן   0.37פארברייטערן סיידוואלקס דורכאויס א 
קראסוואלקס; און אויך צולייגן טאוולען, פוסגייער סיגנאל עקוויּפמענט, און בייק לעינס. די  

ארזיכערטע שפאצירן און בייקינג רוט פאר סטודענטן צו די אוק  פארבעסערונגען וועלן צושטעלן א פ
סטריט עלעמענטערי שולע און נאכמער פארמינערן אפהענגיגקייט אויף אויטאמאביל טראנספארטאציע 

  און דערביי פארמינערן גרינהויז גאז ארויסלאז.
  

  פינגער לעיקס
  דאלער: 150,000 -מאנראו קאונטי 

אצונג: אלס דער ערשטער שריט אין אנטוויקלען א קלימאט אדאפטירונג פלאן,  קלימאט שוואכקייט אפש
וועט די מאנראו קאונטי דורכפירן א שוואכקייט אפשאצונג. דער קלימאט שוואכקייט אפשאצונג וועט  

אידענטיפיצירן, אנאליזירן און פריאריטיזירן די ווירקונגען פון די קלימאט געפארן אויף געוויסע  
 ג טיילן, פארמעגנס, און די גאנצע קאמיוניטי.  באפעלקערונ

  
  דאלער: 200,000 -מאנראו קאונטי 

קלימאט אדאפטירונג פלאן: נאכפאלגנדיג די פארענדיגונג פון איר שוואכקייט אפשאצונג, וועט די מאנראו  
קאונטי דורכפירן א א קלימאט אדאפטירונג פלאן. דער פלאן וועט אנאליזירן די דעמאגראפישע 



וזאמשטעל פון די קאמיוניטי, צוזאמרופן א פארשידנארטיגע און פארטרעטנדע גרופע פון  צ
  סטעיקהאלדערס, און איינפירן א פובליק ארייננעמונג סטראטעגיע.

  
  דאלער: 100,000 -מאנראו קאונטי 

מאנראו קאונטי וועט אויפנעמען א ראטגעבער צו צוגרייטן אן ארגאניקס  ארגאניקס מענעדזשמענט פלאן: 
מענעדזשמענט פלאן אלס טייל פון די לאקאלע סאליד מיסט מענעדזשמענט פלאן. די לאקאלע סאליד 

, און די יעצטיגע ווערסיע איז געשריבן געווארן  2025מיסט מענעדזשמענט פלאן דארף צו אויסלויפן אין  
  יארק סטעיט עסנווארג סקרעפס ריסייקלינג געזעץ איז אריין אין קראפט.איידער די ניו  

  
  $1,000,000 -סיטי אוו ראטשעסטער 

באס סטאפ פארבעסערונג פראיעקט: רוב פון די סיטי אוו ראטשעסטער'ס מערסט באנוצטע באס סטאפס  
כקייט, וואס שאפט א צוגענגלימעריקאנער מיט דיסאביליטיס אקט אדער א\ מאנגלען אין אמעניטיס און

שווערע און אומבאקוועמע ערפארונג פאר רוב מענטשןף, ספעציעל די וואס האבן דיסאביליטיס. דער  
באס סטאפס מיט א צוזאמשטעל פון שעלטערס, בענק, באס קיובס,  125פראיעקט וועט אפגרעיד'ן  

 .  ADAומען די אדער נאך באשטאנדטיילן צו נאכק\לייטינג, טאוולען, קורב באמפ אוטס, און
  

  $52,500 -סיטי אוו ראטשעסטער 
די סיטי אוו ראטשעסטער וועט אפדעיט'ן  קלימאט עקשאן פלענער און מיוניסיפל פלאטע מענעדזשמענט: 

ווייד און רעגירונג קלימאט עקשאן פלענער, דורכפירן א מיוניסיפל פלאטע אינווענטארי,  -איר קאמיוניטי
און אנטוויקלען א פלאטע פראקטישקייט פאליסי. דער פראיעקט וועט אנטוויקלען נייע גרינהויז גאז 

סי סטאנדארט פאר די סיטי פלאטע, און צושטעלן אנווייזונגען  עפישענ-פארמינערונג צילן, שטעלן א פיול
  פאר אנדערע סטראטעגיעס צו פארמינערן ארויסלאז און קאסטן.

  
  לאנג איילענד

  :910,000 -טָאון ָאוו בוקהעיווען 
די טאון אוו בוקהעיווען וועט הייבן די שטארקקייטן פון  בעלהעיווען פארפלייצונג פארקלענערונג פראיעקט: 

די ענדע פון בעלהעיווען ראוד. די ראוד ווערט רעגלמעסיג אפעקטירט פון סייקליק כוואליעס און  
שטורעמס. פראיעקט ארבעט נעמט אריין הייבן דעם ראוד, צושטעלן נאך סטארעדזש פאר שטורעם  

ליכע איינזאפן. בעסטע פארוואלטונג פראקטיקן וואס נעמען אריין  וואסער, און העכערן פלעצער פון נאטור
גרינע אינפראסטרוקטור, וואסער קוואליטעט, העכערע ריטענשאן, און דיסקאנעקשאן פון דירעקטע  

 דיסטשארדזשעס וועלן גענוצט ווערן.  
  

 הודסאן  -מיטל
  $1,136,000 - ווילעדזש אוו אירווינגטאן

פארקלענערונג פראיעקט: די ווילעדזש אוו אירווינגטאן וועט דעזיין'ען און בויען  , פארפלייצונג סכנה 9רוט 
, וואו עקזיסטירנדע קאלווערט איז נישט 9. רוט U.S\אפלויף פארבעסערונגען דורכאויס הערימען ראוד

פארלייצונג טוט  גענוג צו פירן דעם קוואנטום אפלויף דורכאויס מיטלמעסיגע און גרויסע רעגנס. 
רעגלמעסיג פארלאנגען אז די פארנומענע ראוד זאל זיין פארשפארט פאר שעה׳ן, פארמיידנדיג  

עמערדזשענסי צוטריט. דער פראיעקט וועט אויך פארמינערן פארפלייצונג פאר רעזידענשל 
  דעוועלאּפמענטס און מולטי פאמיליע פראפערטיס דורכאויס דעם רוט.

  
  דאלער:  45,000 -טָאון ָאוו קענט 

בייק און פוסגייער פארבעסערונג פלאן: די טאון אוו קענט וועט אנטוויקלען א בייק און פוסגייער פלאן צו  
אידענטיפיצירן מולטי מאדעל טראנספארטאציע פארבעסערונגען דורכאויס די קאמיוניטי, דערביי  

יט אויף פארן מיט א קאר. דער  שאפנדיג נאך טראנספארטאציע אפציעס און פארמיידנדיג אפהענגיגקי 



טאון וועט צוזאמשטעלן א ראטגעבער קאמיטעט, דורכפירן א טראפיק אודיט, און פראדוצירן א פלאן צו  
  שילדערן צילן פארן פארבעסערן עקזיסטירנדע אינפראסטרוקטור.

  
  $50,000 -סיטי אוו קינגסטאן 

טי אוו קינגסטאן וועט אנטוויקלען א  סיטיווייד רעפרידזשערענט מענעדזשמענט פראגראם: די סי
מיוניסיפל רעפרידזשערענט מענעדזשמענט פלאן, אריינגערעכנט אן איינפירונג פראגראם, צו אדרעסירן  

די סיטי'ס קויפן, פארוואלטן און אוועקווארפן רעפרידזשערענטס. דער פראיעקט צילט צו אויפקלערן  
קלימאט ווי אויך פארמינערן די סיטי'ס גרינהויז גאז  שטאב איבער די סכנות פון רעפרידזשערענטס צום 

  ארויסלאז פון רעפרידזשערענט קוועלער.
  

  $100,000 -סיטי אוו ניו ראשעל
ָאּפשַאצונג פון פאליסיס פאר קלימאט שטאנדהאפטיגקייט: ניו ראשעל'ס קלימאט שטאנדהאפטיגקייט  

מאכן מיט דריי פאקוסירטע  -יאפשאצונג וועט פירן שטאנדהאפטיגע פראצעדורן און פאליס
( מעטריקס פאר ענווייראנמענטל, סאשעל און גאווערנענס ענינים און א יערליכע  1באשטאנדטיילן: )

( א קאוסטעל 3( היץ עמערדזשענסי פלאן פאליסי אפשאצונג; )2באריכטונג פרעימווארק; )
  שטאנדהאפטיגקייט פאליסי אפשאצונג.

  
   $40,000  - טאוןן אוו פאטנעם וואלי

רעגירונג אפעראציעס גרינהויז גאז אינווענטארי: די טאון אוו ּפָאטנעם וואלי וועט דורכפירן א גרינהויז גאז 
סערטיפייד קלימאט  -אינווענטארי פאר רעגירונג אפעראציעס, ווייטער הייבנדיג די טאון צו ווערן א בראנז

יאריטיזירן שריט און זאמלען לאקאלע שטיצע  סמארט קאמיוניטי. די אינווענטארי וועט העלפן די טאון פר
טערמיניגע אינוועסטירונגען און  -און לאנג -פאר א קלימאט עקשאן פלאן, וואס וועט ארייננעמען קורץ

  פאליסיס צו קאנזערווירן ענערגיע און פארמינערן ארויסלאז.
  

  דאלער: 100,000 -סָאליווען קאונטי 
ביציקל און פוסגייער מייסטער פלאן: סָאליווען קאונטי וועט אנטוויקלען א ביציקל און פוסגייער פלאן  
פאקוסירט אויף פארבעסערן די זיכערהייט, באקוועמליכקייט, און לייכטקייט פון די אלטערנאטיווע  

יע בשעת'ן טראנספארטאציע מיטלען. דער פלאן וועט מוטיגן געזונטע און אקטיווע טראנספארטאצ
פארמיידן ארויסלאז פארבינדן מיט קאמבאסטשאן ענדזשינס וואס ווערן געווענליך גענוצט פאר  

  טראנספארטאציע אין רורעל אפסטעיט ניו יארק.
  

  $1,684,980 -אלסטער קאונטי 
גאלדען היל באנייבארע ענערגיע פראיעקטן: אלסטער קאונטי וועט זיך אנשליסן מיט פאמיליע פון  

דסטאק, אלסטער קאונטי הָאוזינג דעוועלאּפמענט קארפאראציע, און א דעוועלאּפער צו בויען די  וואו
גאלדען היל אפארדעבל הָאוזינג פראיעקט אינעם סיטי אוו קינגסטאן. דאס וועט זיין א גענצליך  

-600דזשענערעישאנעל הָאוזינג דעוועלאּפמענט מיט א -עלעקטרישע, געמישטע אינקאם, אינטער
אפארדעבל יוניטס צו    84יוניטיס פון סיניער הָאוזינג,   80לאוואט סאלאר פאטאוואלטעיאיק סיסטעם, יק

סקווער   5,000פראצענט פון די געגנט דורכשניטליכע אינקאם, און א   130פראצענט ביז  30דינען די מיט 
  פוס קאמיוניטי געביידע. דער גרענט וועט גיין צום קאסט פון דעם סאלאר סיסטעם.

  
  סאוטערן טיער

   $851,450 -סיטי אוו איטאקא 
+: די סיטי אוו איטאקא וועט  2023דאונטאון איטאקא טראנספארטאציע פארלאנג מענעדזשמענט 

 transportationטראנספארטאציע פארלאנג מענעדזשמענט ) GO ITHACAפארברייטערן די 
demand management, TDM  ,פראגראם נאך דאונטאון צו דינען מזרח איטאקא, דרום היל )

איז די  TDMנארטוועסט איטאקא, וועסט היל, די פלעטס, קַאיּוגע הייטס, און צפון מזרח איטאקא. 



אויפפירונג פון  אפליקאציע פון סטראטעגיעס, פאליסיס, און באנוצער בענעפיטן צו אריבערפירן רייזע 
איינצלנדע רייזנדער וויהיקלס צו פובליק און אקטיווע מיטלען פון טראנספארטאציע, דערביי רעדוצירן  

  פארפעסטונג פון די טראנספארטאציע סעקטאר.-שעדליכע לופט
  

  $125,000 - ווילעדזש אוו אוועגא
עם: אוועגא וועט אויפנעמען א  פארפלייצונג ריזיקע פארמינערונג דורך די קאמיוניטי רעיטינג סיסט

טעכנישע הילף קאנטראקטער צו העלפן די ווילעדזש פארמינערן איר פארפלייצונג ריזיקע דורך  
איז   CRS(. די Community Rating System, CRSאנטיילנעמען אין די קאמיוניטי רעיטינג סיסטעם )

אר פלאדפלעין מענעדזשמענט  א פרייוויליגע אינסענטיוו פראגראם וואס באלוינט קאמיוניטיס פ
  אקטיוויטעטן וואס שטייגן איבער די מינימום נאציאנאלע פארפלייצונג אינשורענס פראגראם פאדערונגען.

  
  :$55,404 -טָאון ָאוו יוליסעס  

  2009קלימאט סמארט פארצווייגטע פלאן אפדעיט פראיעקט: דער טאון אוו יוליסעס וועט אפדעיט'ן איר 
אן. דער פלאנירונג פראצעדור וועט אידענטיפיצירן קאמיוניטי צילן פאר פריאריטעטן אזוי  פארצווייגטע פל

ווי עקאנאמישע אנטוויקלונג, פארוויילונג, אגריקולטור, און הָאוזינג, בשעת'ן גרונטליך ארייננעמען די  
  לעצטע געדאנקען פון סאסטעיניביליטי, קלימאט טויש,און קלוגע וואוקס.

  
  מערב ניו יארק

  2,000,000 - טאון אוו אמהערסט
נארטטאון צענטער אייס רינק רעפרידזשערעישאן אפגרעידס: די טאון אוו אמהערסט וועט ערזעצן אן  
עקזיסטירנדע רעפרידזשערעישאן סיסטעם ביי די נארטטאון צענטער. די עקזיסטירנדע טשילער ביים  

מיט א קלימאט פריינטליכע קארבאן דייאקסייד טשילער וואס ענד אייס פלענט וועט ערזעצט ווערן -נארט
קען דינען צוויי אייס רינקס. צוליב גרעסערע ענערגיע ווירקזאמקייט, טוט דער פראיעקט ערווארטן  

  פער יאר. $193,714טאנס און ענערגיע שפארונגען פון  1,082גרינהויז גאז ארויסלאז פארמינערונג פון 
  

  $140,000 -סיטי אוו באפעלא 
קאמיוניטי קלימאט עקשאן און אדאפטירונג פלאן: די סיטי אוו באפעלא וועט אנטוויקלען א קאמיוניטי  

קלימאט עקשאן און אדאפטירונג פלאן וואס נעמט אריין א קאמיוניטי קלימאט גרינהויז גאז אינווענטארי.  
סערטיפייד  -ונג אלס א זילבערדער פראיעקט וועט ביישטייערן צו די סיטי'ס אפליקאציע פאר באשטימ

  קלימאט סמארט קאמיוניטי.
  

  $100,000 -ווילעדזש אוו לאנקאסטער 
דער פראיעקט וועט פראדוצירן א  ווילעדזש גרינהויז גאז פארמינערונג אינציאטיוון: \געמיינזאמע טאון

קאמיוניטי גרינהויז גאז אינווענטארי וואס דעקט עמישאנס פון סיי די ווילעדזש און טאון אוו לאנקאסטער. 
אין צוגאב, וועט די טאון און ווילעדזש אנטוויקלען א געמיינזאמע קלימאט עקשאן פלאן פאקוסירט אויפן  

  פון מיוניסיפל אפעראציעס. פארמינערונג פון גרינהויז גאז עמישאנס
  

  קלימאט סמַארט קאמיוניטיס פראגראם
די גרענטס זענען א טייל פון ניו יארק'ס אינטעראגענטור קלימאט סמַארט קאמיוניטיס פראגראם צו שטיצן  

  369קאמיוניטי באשעפטיגונג אין ארטיגע קלימאט אקציע. עס זענען אין איצטיגן מאמענט פאראן 
מיליאן ניו יארקער. צו ווערן   9.4ליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס, פארטרעטנדיג איבער רעגיסטרירטע ׳ק

באשטימט א רעגיסטרירטע קאמיוניטי, מוזן מוניציפאליטעטן זיך פארשפרעכן צו נעמען שריטן אויף  
פונקט צוזאג. זייט  -10קלימאט ענדערונג מיט׳ן דורכפירן אן עמטליכע רעזאלוציע וואס אנטהאלט א 

מוניציפאליטעטן פארענדיגט דעם גרונטליכן איבערזיכט פראצעס צו ווערן   100, האבן איבער 2014
באשטימט אלס סערטיפייד ׳קליימעט סמַארט׳ קאמיוניטיס. די סערטיפייד קאמיוניטיס זענען געגאנגען  

דערן און  נאך ווייטער פונ׳ם פארשפרעכונג אויף דורכצופירן און דאקומענטירן א ריי שריטן וועלכע לינ



פאסן זיך צו צו קלימאט ענדערונג ביים ארטיגן שטאפל. מער אינפארמאציע איבער די באשטעטיגונג  
  /https://climatesmart.ny.govפראגראם איז אוועילעבל אויף:  

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

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

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

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

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

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

יליאן דאלאר צו פארגרעסערן די מאס פון סאולער ענערגיע,  ב 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 2021סטריע זינט ריינע ענערגיע אינדו
ענערגיע וואס  -מעגאוואטס פון ווינט 9,000צו  אנטוויקלען   און א פארפליכטונג  2011סאלאר באנוץ זינט 

י  . אונטער דעם קלימאט געזעץ וועט ניו יארק בויען אויף ד 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 
אנקומען צו   פון די בענעפיטן פון ריינע ענערגיע אינוועסטירונגען זאלן —פראצענט  40שטרעבנדיג צו 

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

BTU.ס פון ענערגיע וואס ווערט למעשה גענוצט'  
  

 איבער די קַאנסַאלידעיטעד פָאנדינג אפליקאציע  
דער קַאנסַאלידעיטעד פָאנדינג )פאראייניגטע פינאנצירונג( אפליקאציע איז געעפנט געווארן צו מאכן דעם  

פראצעס צייכנט אפ א   CFAפראצעדור פונעם אּפלייען פאר א גרענט גלאטער און שנעלער. דער 
נדיג ווייניגער  פונדאמענטאלע ענדערונג אין דעם אופן וואס סטעיט רעסָארסן ווערן אלאקירט, פארזיכער

  CFAביוראקראטיע און מער ווירקזאמקייט צו ערפילן ארטיגע עקאנאמישע אנטוויקלונג געברויכן. די 
סערווירט אלס דער איינציג איינטריט פונקט פאר צוטריט צו עקאנאמישע אנטוויקלונג פָאנדינג, צו  

אגענטורן און קוועלער אן קיין   פארזיכערן אז אפליקאנטן דארפן מער נישט שטייטלעך נאוויגירן מערערע
אלס א   CFAמעכאניזם פאר קאארדינאציע. יעצט טוהען עקאנאמישע אנטוויקלונג פראיעקטן ניצן דער 

שטיצע מעכאניזם צו האבן צוטריט צו מערערע סטעיט פינאנצירונג קוועלער דורך איין אפליקאציע,  
   .דא  CFAוו. לערנט אייך מער איבער די מאכנדיג דעם פראצעס שנעלער, גרינגער, און מער פראדוקטי
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