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Air District (Địa Hạt Không Khí) cung cấp $4.5 triệu dưới
dạng trợ cấp cho các cơ quan công cộng trong 2018 Climate
Protection Grant Program
SAN FRANCISCO – Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Bay Area hiện đang tiếp nhận các
đơn xin từ các cơ quan công cộng cho 2018 Climate Protection Grant Program. Tổng số tiền $4.5
triệu dành cho các khoản trợ cấp bảo vệ khí hậu và mỗi khoản trợ cấp được giới hạn từ $100,000
đến $300,000.
Theo 2018 Climate Protection Grant Program, Air District sẽ tài trợ các hoạt động theo hai hạng
mục:
1. giảm bớt khí thải nhà kính, hay GHG tại các tòa nhà hiện nay hoặc
2. tăng cường các chiếc lược cải tiến có tác động lâu dài trong việc giảm bớt khí thải GHG.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, “Nhiều cơ quan công cộng trên toàn Bay
Area đã thực hiện hay hoạch định những giải pháp sáng tạo nhằm giảm bớt khí thải nhà kính. Làm
việc cùng với những cơ quan này để giảm bớt khí thải sẽ cho phép chúng tôi thực hiện những tiến
bộ lớn trong việc đấu tranh với sự thay đổi khí hậu bằng những tấm gương có thể được nhân rộng
trên toàn Bay Area và tiểu bang.”
Chương trình trợ cấp ưu tiên những dự án có tiến bộ trong việc đạt được các mục tiêu giảm bớt khí
thải nhà kính năm 2030 và năm 2050 của Air District trong khi tăng tốc thực hiện 2017 Clean Air
Plan của Air District và ủng hộ những nỗ lực bảo vệ khí hậu tại địa phương.
Chỉ những cơ quan công cộng nằm trong chín quận thuộc Bay Area mới đủ điều kiện nộp đơn xin
2018 Climate Protection Grant Program. Những cơ quan công cộng nộp đơn cũng có thể hợp tác
với các bên thứ ba như các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức phi lợi nhuận.
Những ứng cử viên tiềm năng có thể xem lại Quy Định của Chương Trình Trợ Cấp, mà mô tả những
lĩnh vực chương trình này và phát thảo những mục đích và mục tiêu, tư cách hội đủ điều kiện, và
yêu cầu nộp đơn và tiêu chí đánh giá của Chương trình Trợ Cấp Bảo Vệ Khí Hậu. Air District cũng
sẽ tổ chức một loạt các hội thảo trực tiếp tại Bay Area để trình bày thêm thông tin về chương trình.
Hạn chót để nộp đơn đầy đủ là ngày 11 tháng Năm, 2018.
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Để biết thêm thông tin về hội thảo qua mạng và hội thảo và để nộp đơn với chương trình, xin truy
cập trang mạng chương trình Bảo Vệ Khí Hậu tại http://www.baaqmd.gov/plans-and-climate/climateprotection/local-government-support/2018-climate-protection-grant-program. Những thắc mắc có
thể được nộp về: climate@baaqmd.gov.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong Bay Area gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
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