PAHAYAG SA MEDIA
PARA SA AGARANG PAGLABAS: Ika-12 ng Agosto, 2019
MGA KONTAK: Sarah Zahedi – 415.749.4900

Binubuksan ng Air District ang Programang Grant na Pagbabawas sa
Biyahe ng Sasakyan
Magagamit ang Public agency funding para sa mga proyekto na magbabawas ng mga
biyahe sa sasakyan ng single-occupancy
SAN FRANCISCO – Ang Bay Area Air Quality Management District (Distrito ng Kalidad na Pamamahala ng Bay
Area Air) ay nag-aalok ng $6 millionsa publikong mga ahensya sa grant na pondo upang suportahan ang mga
proyekto na magpapabuti sa kalidad ng hangin at magbabawas ng mga emisyon ng greenhouse gas sa
pamamagitan ng pagbabawas ng mga biyahe ng sasakyan at milya na nalalakbay sa Bay Area.
Kasama sa mga karapat-dapat na proyekto ang mga serbisyo sa transportasyon at mga pasilidad ng bisikleta
na magbabawas ng mga biyahe sa sasakyan na single-occupancy. Ang programa na ito ay pinondohan sa
pamamagitan ng Air District Pondo ng Transportasyon para sa Malinis na Hangin na Pondo ng Rehiyon, na
nagbibigay ng mga grant upang mapagbuti ang kalidad ng hangin sa loob ng nine-county Bay Area sa pamamagitan
ng pagbabawas ng mga paglabas ng mga pamantayan sa mga pollutant mula sa mga sasakyan sa kalsada.
Dapat dumalo ang mga Aplikante ng hindi bababa sa isang pre-application workshop. Gaganapin ang
mga workshop online sa pamamagitan ng webinar at limitado sa 100 na dadalo. Kinakailangan ang pagrehistro
upang dumalo sa isang workshop. Sakop ng mga workshop ang mga kinakailangan sa programa, pagiging
karapat-dapat ng aplikante, pagiging karapat-dapat ng proyekto, ang proseso ng aplikasyon at pamantayan sa
pagsusuri ng aplikasyon. Hindi mabibilang sa kinakailangang ito ang pagdalo sa anumang pre-application
workshop na naganap bago ng Agosto 2019.
Naka-iskedyul ang mga sumusunod na workshop:
• Ika-13 ng Agosto, 2019, 10 AM (Magrehistro)
• Ika-22 ng Agosto, 2019, 3 PM (Magrehistro)
Batay sa kailangan, maaaring mag-iskedyul ng karagdagang mga workshop. Maaring mag-aplay online ang mga
aplikante sa pamamagitan ng www.baaqmd.gov/tripreduction. Ang mga hard copy ng online application at mga
kinakailangang karagdagan na dokumento ay maaaring maipadala sa:
Bay Area Air Quality Management District
Strategic Incentives Division
Attn: Chengfeng Wang, Air Quality Program Manager
375 Beale Street, Suite 600
San Francisco, CA 94105
Magsisimulang tumanggap ang programa ng mga aplikasyon pagkatapos ng unang workshop sa Ika-13 ng
Agosto, 2019. Dapat matanggap hanggang 4 PM, Ika-10 ng Setyembre, 2019 ang mga online at hard copy na
aplikasyon.
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Susuriin ang mga aplikasyon at mai-iskoran batay sa pagiging epektibo ng gastos ng mga proyekto sa
pagbabawas ng mga emisyon. Kung hindi na-oversubscribe ang programa pagkatapos ng deadline, patuloy na
tatanggapin ang mga aplikasyon. Dapat pa ring matugunan ng lahat ng mga kinakailangan sa pagiging karapatdapat ang lahat ng mga aplikasyon. Kapag ang isang aplikasyon ay tinutukoy na kumpleto at karapat-dapat, ang
mga application na ito ay igagawad sa isang first-come, first serve na batayan. Kapag naubos ang pondo, ang
lahat ng mga karapat-dapat na proyekto ay maaaring mailagay sa isang listahan ng contingency kung sakaling
makuha ang karagdagang pondo.
Para sa karagdagang impormasyon mangyaring bumisita sa www.baaqmd.gov/tripreduction.
Ang Bay Area Air Quality Management District ay ang panrehiyong ahensiya na responsable para sa
pangangalaga ng kalidad ng hangin sa Bay Area na may siyam na county. Makipag-ugnayan sa Air District sa
pamamagitan ng Twitter, Facebook, at YouTube.
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