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Air District tài trợ $4.5 triệu cho việc bảo vệ khí hậu của cơ quan công cộng
Ủng hộ những chiến lược cải tiến mà giảm bớt khí thải nhà kính trong thời gian lâu dài
SAN FRANCISCO – Hội Đồng Quản Trị của Air District Vùng Vịnh đã phê chuẩn $4.5 triệu để tài trợ
những dự án tại 15 cơ quan công cộng khu vực để giảm bớt khí thải nhà kính tại các tòa nhà hiện nay
và phát triển các chiến lược cải tiến nhằm giảm bớt khí thải nhà kính trong thời gian lâu dài.
Tất cả các dự án đều tuân thủ Spare the Air, Cool the Climate (Bảo Toàn Không Khí, Làm Mát Khí
Hậu), kế hoạch làm sạch không khí của Air District, và tăng mức giảm ô nhiễm không khí cũng như
khí thải nhà kính theo tiêu chí. Những dự án được chọn là những phương án cải tiến mà hứa hẹn
trở thành những chiến lược có thể được nhân rộng trên toàn khu vực và xa hơn nữa.
Jack Broadbent, giám đốc điều hành của Air District nói, “Những khoản trợ cấp này đầu tư vào
những dự án làm giảm lượng cacbon tại chỗ, chủ động được xác định bởi các chuyên gia môi
trường đã làm việc trên toàn bộ thành phần công cộng của Vùng Vịnh. Việc nhờ đến kỹ năng chuyên
môn đó và cung cấp nguồn tài trợ mới sẽ giúp tiếp tục đưa Vùng Vịnh tiến về phía trước trên con
đường hướng đến việc đáp ứng các mục tiêu bảo vệ khí hậu của khu vực."
Các dự án bao gồm $400,000 cho Mạng Lưới Năng Lượng Khu Vực Vùng Vịnh (Bay Area Regional
Energy Network, BayREN), một sự hợp tác của chín quận mà tạo nên Vùng Vịnh San Francisco,
được chỉ đạo bởi Hiệp Hội Các Chính Quyền Vùng Vịnh. BayREN tiến hành các chương trình tiết
kiệm năng lượng trên cấp độ khu vực và sẽ phát triển một chương trình để sử dụng bơm nhiệt điện
nước nóng thay vì bồn làm nóng bằng khí tự nhiên kiểu truyền thống.
Cơ Quan Quản Lý Rác Thải Quận Alameda đã được cấp $263,000 để sử dụng công nghệ cảm ứng
tự động để giúp giảm bớt tình trạng nhiễm bẩn trong phân trộn.
Quận Marin, làm việc cùng với các khu vực thẩm quyền khác đã được cấp $206,000 để phát triển
các chính sách tiếp thị và mô hình để thúc đẩy vật liệu xây dựng bê tông ít cacbon tại các đô thị tự
trị ở địa phương.
Tập hợp những chính sách, dự án, ứng dụng công nghệ và hợp tác mới nhận tài trợ thông qua các
khoản trợ cấp này cho thấy có rất nhiều quyền lợi cho Vùng Vịnh và xa hơn nữa.
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Tiếp theo… Air District tài trợ $4.5 triệu…

Các khoản trợ cấp về khí hậu năm 2018 bao gồm:
Bên Yêu Cầu

Quận

Dự Án

Số Tiền
Trợ Cấp

Sở Môi Trường San
Francisco
Mạng Lưới Năng Lượng
Tái Tạo Vùng Vịnh (Bay
Area Renewable Energy
Network, BayREN)

San
Nâng cấp hệ thống làm lạnh tại các chợ ở góc
Francisco phố

$ 166,175

Nhiều
quận

Thay đổi thị trường khu vực với máy nước nóng
sử dụng bơm nhiệt điện

$ 400,000

Quận Contra Costa

Contra
Costa
Santa
Clara

Tham gia cộng đồng mạng

$ 198,617

Dự án máy nước nóng sử dụng bơm nhiệt tại
thành phố

$ 325,000

Quận Marin
Cấp Vốn Nhà Ở và Ủy
Thác Khu Vực của Quận
San Mateo

Marin

Dự án thí điểm về việc khử cacbon trong xây dựng

$ 296,997

San
Mateo

Các đơn vị gia cư phụ trợ không cacbon

$ 296,000

Học Khu Cao Đẳng Cộng
Đồng San Mateo

San
Mateo

Quận Marin

Marin
Santa
Clara

Thành Phố San Jose

Thành Phố Palo Alto
Cơ Quan Quản Lý Rác
Thải Quận Alameda
Năng Lượng Sạch Thung
Lũng Silicon
Thành Phố Brisbane

Climate Corps Fellows giảm khí thải nhà kính
(Green House Gases, GHGs) tại các trường cao
đẳng cộng đồng
Phát triển thị trường bê tông ít cacbon

$ 300,000
$ 206,456

Tái sử dụng thiết bị làm lạnh

$ 132,000

Alameda

Giảm nhiễm bẩn trong phân trộn

$ 263,658

Santa
Clara
San
Mateo

Máy nước nóng sử dụng bơm nhiệt tại quận

$ 325,000

Sắc lệnh xây dựng thương mại để giảm bớt việc
sử dụng năng lượng

$ 200,000

Năng Lượng Cộng Đồng
Vịnh Đông

Alameda

Năng lượng mặt trời bền vững cho các cơ sở
quan trọng

$ 300,000

Cơ Quan Bảo Vệ Khí Hậu
Khu Vực Quận Sonoma

Sonoma

Ưu đãi và tiếp thị xe đạp điện

$ 250,460

Thay thế máy phát điện chạy bằng dầu đi-ê-zen
$ 300,000
bằng việc trữ pin tại các trung tâm dữ liệu
Thay thế lò sưởi gắn trên tường bằng máy bơm
Thành Phố Palo Alto
$ 296,220
nhiệt điện
Năng lượng được phân phối để khử cacbon tại
Thành Phố Fremont
Alameda
$ 245,000
các tòa nhà
Bay Area Air Quality Management District (Địa Hạt Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) là
cơ quan khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận.
Liên hệ với Air District qua Twitter, Facebook, và YouTube. Để biết thêm chi tiết về Spare the Air,
hãy vào www.sparetheair.org.
###
Thành Phố Santa Clara

Santa
Clara
San
Mateo
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