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Chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt Không Khí tài
trợ cho việc đẩy nhanh quá trình áp dụng xe điện
SAN FRANCISCO - Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã trao bảo lãnh khoản vay
cho EvGateway, một công ty quản lý các giải pháp xe điện tập trung vào việc đẩy nhanh quá trình áp
dụng và sử dụng xe điện bằng cách làm cho xe điện dễ sử dụng hơn.
EvGateway đã phát triển một danh mục phần mềm giúp người vận hành bộ sạc xe điện quản lý và vận
hành bộ sạc của họ. Phần mềm này cũng giúp người tiêu dùng tìm kiếm và đặt trước các bộ sạc có
sẵn, xem các tiện ích có sẵn tại địa điểm đặt bộ sạc, xem chi phí sạc và thanh toán cho việc sạc xe
của họ.
Jack Broadbent, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Giao thông vận tải là nguồn
phát thải khí nhà kính lớn nhất Vùng Vịnh và việc đẩy nhanh quá trình áp dụng xe điện là chiến lược
quan trọng để giảm lượng phát thải đó”. “Dự án này sẽ thúc đẩy nhiều người sở hữu xe điện (Electric
Vehicle, EV) hơn bằng cách giúp người tiêu dùng và người vận hành dễ dàng sạc xe hơn, đồng thời
giúp đẩy mạnh các mục tiêu bảo vệ khí hậu của khu vực”.
EvGateway cấp phép phần mềm của mình cho Siemens, Tririum và Revel thông qua một chương trình
nhãn trắng (white label). Ngoài ra, EvGateway còn vận hành và bảo trì bộ sạc xe cho các công ty và
thành phố bao gồm cả các công viên, bãi biển Nam California và Thành Phố Los Angeles.
Bảo lãnh khoản vay này là dự án thứ ba trong chương trình Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu của Địa Hạt
Không Khí. Hợp tác với Ngân Hàng Phát Triển Hạ Tầng và Kinh Tế California và Doanh Nghiệp Phát
Triển Tài Chính Bắc California, đội ngũ Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu đã chỉ đạo công tác phân tích trình
độ công nghệ, tác động đối với công bằng xã hội và khí nhà kính cho thấy EvGateway hội đủ điều kiện
nhận được bảo lãnh khoản vay trị giá $2.5 triệu. Bảo lãnh khoản vay này đã hỗ trợ EvGateway nhận
được hạn mức tín dụng từ Ngân Hàng Farmers & Merchants.
Scott Wu, giám đốc điều hành của IBank cho biết: “IBank — một bộ phận của Văn Phòng Thống Đốc
về Phát triển Doanh Nghiệp và Kinh Tế — tự hào được giúp các công ty như EvGateway đẩy nhanh
quá trình áp dụng và sử dụng xe điện.” “Chúng tôi mong muốn mang lại nhiều cơ hội tài chính-khí hậu
hơn — thông qua Công Nghệ Khí Hậu, Chất Xúc Tác Khí Hậu, trái phiếu xanh và các chương trình
khác — cho các công ty trên toàn tiểu bang đang nỗ lực giúp California đạt được các mục tiêu giảm
thiểu khí nhà kính và bảo vệ môi trường”.
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 Địa Hạt Không Khí đảm bảo các công nghệ mới sẽ giảm phát thải khí nhà
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kính trong ngắn và dài hạn. Bảo lãnh khoản vay Tài Trợ Công Nghệ Khí Hậu cung cấp khoản tăng
cường tín dụng hỗ trợ EvGateway lắp đặt bộ sạc dòng điện một chiều (Direct Current, DC) và dòng
điện xoay chiều (Alternating Current, AC) của EV trên khắp Tiểu Bang California. Các bộ sạc sẽ được
lắp đặt tại các khách sạn và địa điểm thương mại từ Vùng Vịnh đến San Diego. Ước tính các dự án
của EvGateway sẽ giảm lượng phát thải tương đương 7,000 tấn carbon dioxide mỗi năm ở California.
Cơ Quan 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. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua Twitter, Facebook
và YouTube.
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