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Air District tài trợ bảo lãnh khoản vay đầu tiên cho phà không phát thải
SAN FRANCISCO - Bay Area Air Quality Management District
(Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh) đã cấp
bảo lãnh khoản vay đầu tiên chưa từng có cho SWITCH
Maritime, một công ty đầu tư tác động đang tham gia đóng đội
tàu không phát thải đầu tiên tại khu vực Bắc Mỹ.
Con tàu nổi bật của SWITCH là chiếc "phà điện" đầu tiên chạy
bằng pin nhiên liệu với sức chứa 84 hành khách, hiện đang
trong giai đoạn thi công cuối cùng và sẽ được đưa vào hoạt
động thương mại trên tuyến hành trình giữa Oakland và San
Francisco vào cuối năm nay. Dự án này sẽ mang đến các lợi ích gia tăng khi tạo ra công ăn việc làm
cho 63 người, đồng thời giảm lượng phát thải khí nhà kính và vật chất dạng hạt điêzen cho các cộng
đồng chịu ảnh hưởng xung quanh Cảng Oakland.
Viên chức điều hành Jack Broadbent của Air District cho biết: “Air District rất hào hứng khi là người
mở đường cho công nghệ tiên tiến nhất này tại Vùng Vịnh để thúc đẩy hành động vì khí hậu và giúp
chúng ta bớt phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Phà chạy bằng pin nhiên liệu hydro là một
giải pháp sạch hơn, giúp bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giảm phát thải dầu điêzen có hại tại những
cộng đồng có nhu cầu nhất".
Tổng Giám Đốc Pace Ralli của SWITCH cho biết: "Bảo lãnh khoản vay của Air District đã chứng
minh giá trị trong việc tạo điều kiện cho dòng vốn chủ đạo đầu tư vào dự án tiên tiến nhất này. Chúng
tôi hy vọng đây sẽ là lần hợp tác đầu tiên, mở đường cho nhiều lần hợp tác khác giữa SWITCH và
Air District, để góp phần triển khai loại tàu không phát thải trong Vùng Vịnh".
Bảo lãnh khoản vay này là dự án đầu tiên trong chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Air
District, với mục tiêu giảm lượng khí nhà kính thông qua hoạt động thúc đẩy các công nghệ khí hậu
mới xuất hiện. Hợp tác với Ngân Hàng Phát Triển Kinh Tế Hạ Tầng Cơ Sở California và Doanh
Nghiệp Phát Triển Tài Chính California, đội ngũ Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu đã chỉ đạo công tác
phân tích khí nhà kính và trình độ công nghệ, cho thấy SWITCH hội đủ điều kiện nhận được bảo lãnh
khoản vay trị giá $2.5 triệu. Bảo lãnh khoản vay này đã hỗ trợ SWITCH bảo đảm nhận được khoản
vay trị giá $5 triệu tại một ngân hàng thương mại.
Giám Đốc Điều Hành Scott Wu của IBank chia sẻ: “Ngân Hàng Phát Triển Kinh Tế và Cơ Sở Hạ
Tầng California (California Infrastructure and Economic Development Bank, IBank) rất tự hào khi
được hợp tác với Air District và Công Ty Cổ Phần Phát Triển Tài Chính Bắc California (Northern
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California Financial Development Corporation, Nor-Cal FDC) để tài trợ cho loại hình dự án đột phá
này. Kênh cung cấp các dự án ấn tượng có thể tạo sự khác biệt không chỉ cho California mà còn có
thể giúp đặt ra tiêu chuẩn đổi mới cho các cộng đồng trên khắp thế giới đang ngày càng phát triển.
Chúng tôi đang nỗ lực đảm bảo sẽ ngày càng có nhiều công bố tuyệt vời hơn nữa".
Tổng Giám Đốc Sanford Livingston của Nor-Cal FDC cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi được hợp
tác với đội ngũ chuyên gia của Air District và mang đến cho thị trường những giải pháp sáng tạo có
tác động tích cực đến khí hậu của California. Những doanh nhân này đem lại lợi ích đáng kể khi
chúng tôi giúp họ đủ điều kiện nhận được số vốn cần thiết, qua đó mở rộng tầm với của công ty
mình".
Giá trị cốt lõi của chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu là hỗ trợ các dự án khí hậu sáng tạo và
phân tích khí nhà kính của Air District đảm bảo các công nghệ mới sẽ giảm phát thải khí nhà kính
trong ngắn và dài hạn. Hệ thống đẩy bằng điện và cơ cấu truyền động bằng pin nhiên liệu của phà
điện hoàn toàn không phát thải, qua đó hoàn toàn tránh phát thải khí nhà kính gắn liền với các loại
tàu truyền thống sử dụng nhiên liệu dầu điêzen. Ước tính cho thấy hoạt động của phà không phát
thải này tại Vịnh San Francisco có thể tránh phát thải tương đương khoảng 1.190 mét tấn cacbon
điôxit mỗi năm trong năm năm tiếp theo hoặc lâu hơn nữa.
SWITCH Maritime LLC được thành lập năm 2018 bởi những người sở hữu chính của Clean Marine
Energy LLC , công ty chuyên đầu tư cho hạ tầng cơ sở sử dụng nhiên liệu sạch. SWITCH đang đầu
tư đóng đội tàu điện không phát thải đầu tiêntại khu vực Bắc Mỹ, chạy bằng pin và/hoặc pin nhiên
liệu hydro. Sứ mệnh của SWITCH là vốn hóa và đóng các con tàu không phát thải, chẳng hạn như
phà, có thể được sử dụng bởi các hãng khai thác hiện hữu trong thị trường phà trọng yếu. Ngoài ra,
SWITCH sẽ hợp tác chặt chẽ với Sàn Giao Dịch Hàng Hóa Chicago (Chicago Mercantile Exchange ,
CME) để xây dựng hạ tầng cơ sở sạc pin/tiếp nhiên liệu cần thiết để hỗ trợ các tàu không phát thải
này.
Bay Area Air Quality Management District là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng
không khí trong khu vực Vùng Vịnh bao gồm chín quận. Kết nối với Air District qua Twitter,
Facebook và YouTube.
###
Air District Communications Office
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105 - (415) 749-4900
Trang Chủ của Air District | Thông Cáo Báo Chí

2020-029
Trang 2 / 2

