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Air District mở Chương Trình Trợ Cấp Giảm Thiểu Sử Dụng Phương Tiện
Khoản tài trợ của cơ quan công cộng được cung cấp cho các dự án giảm thiểu sử
dụng phương tiện khi trên xe có một người
SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Phẩm Chất Không Khí Vùng Vịnh (Bay Area Air Quality Management
District) sẽ cung cấp $6 triệu cho các cơ quan công cộng nhằm gây quỹ tài trợ để hỗ trợ dự án cải thiện phẩm
chất không khí và giảm thiểu phát thải khí nhà kính bằng cách giảm thiểu sử dụng phương tiện và quãng
đường đi tại Vùng Vịnh.
Các dự án đủ điều kiện bao gồm dịch vụ vận chuyển và các phương tiện xe đạp giúp giảm thiểu việc sử dụng
phương tiện khi trên xe chỉ có một người. Chương trình này được tài trợ thông qua Quỹ Vận Chuyển vì Không
Khí Sạch (Transportation Fund for Clean Air) của Quỹ Khu Vực, quỹ này cung cấp kinh phí để cải thiện phẩm
chất không khí trong phạm vi chín quận Vùng Vịnh bằng cách giảm thiểu phát thải các chất gây ô nhiễm không
khí từ xe lưu thông trên đường.
Ứng viên phải tham dự ít nhất một buổi hội thảo trước khi nộp đơn. Các buổi hội thảo sẽ được tổ chức
trực tuyến qua trang web và giới hạn ở 100 người tham dự. Cần đăng ký để tham dự hội thảo. Hội thảo cung
cấp thông tin về các yêu cầu của chương trình, điều kiện đối với ứng viên, điều kiện của dự án, quy trình nộp
đơn và tiêu chí đánh giá đơn. Việc tham dự bất kỳ buổi hội thảo trước khi nộp đơn nào diễn ra trước tháng
Tám, 2019 sẽ không được tính theo yêu cầu này.
Các buổi hội thảo sau đã được lên lịch:
• 10 giờ sáng, ngày 13 tháng Tám, 2019 (Đăng ký)
• 3 giờ chiều, ngày 22 tháng Tám, 2019 (Đăng ký)
Tùy vào nhu cầu, các buổi hội thảo bổ sung có thể được lên lịch. Ứng viên có thể nộp đơn trực tuyến qua
www.baaqmd.gov/tripreduction. Có thể gửi bản cứng đơn trực tuyến và các giấy tờ bổ sung bắt buộc đến:
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
Chương trình bắt đầu nhận đơn sau buổi hội thảo đầu tiên diễn ra vào ngày 13 tháng Tám, 2019. Đơn trực
tuyến và bản cứng phải được nhận trước 4 giờ chiều, ngày 10 tháng Chín, 2019.
Ứng viên sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên hiệu quả chi phí trong việc giảm thiểu phát thải của dự án.

Nếu sau thời hạn mà chương trình chưa đủ số người đăng ký, chúng tôi sẽ tiếp tục nhận đơn. Tất cả đơn vẫn
phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính đủ điều kiện. Sau khi đơn được xác định là đầy đủ và đủ điều kiện, các
đơn này sẽ được cấp tài trợ trên cơ sở đơn nào nộp trước, cấp trước. Khi hết tài trợ, tất cả các dự án đủ điều
kiện sẽ được đưa vào danh sách dự phòng cho đến khi có thêm tài trợ.
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Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.baaqmd.gov/tripreduction.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ phẩm chất không khí trong
Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter, Facebook và YouTube.
###
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