
Tên dự án: Giáo dục và Tiếp cận cộng đồng của Bảo vệ đất chiến lược, Bảo tồn, và Tăng cường 
lợi ích vùng Vịnh Mexico – Hoạch định & Triển khai
Chi phí: Loại 1: 750.000 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Mississippi
Thành viên Hội đồng hợp tác: Bộ Nông nghiệp Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Nội vụ

Chi tiết dự án: Dự án này xây dựng Chương trình Mở rộng, Tiếp cận cộng đồng và Giáo dục 
(EOE) ở vùng Mississippi để đảm bảo đối tượng và mục đích bảo tồn đất theo hướng đáp ứng 
quản lý môi trường sống và cải thiện chất lượng nước. Cấp vốn các hoạt động EOE với các nhóm 
quan tâm có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phục hồi đất, dự án này sẽ là dự án thí điểm 
để Hội đồng xem xét mở rộng khắp vùng Vịnh khi được cấp vốn trong tương lai.

Hoạt động: Các hợp phần dự án bao gồm xây dựng nhóm EOE cụ thể của tiểu bang bao với 
thành viên cho phần mở rộng (các chương trình Land Grant/ Trợ cấp đất và Sea Grant/ Trợ cấp 
biển), tiếp cận cộng đồng (nhà truyền thông từ các chương trình thu mua đất), nhà giáo dục 
(K-12 và giáo dục đại học), và đại diện tiểu bang nhằm thiết lập ưu tiên trong EOE trong vùng 
Mississippi; điều phối phát triển và thực hiện quá trình cạnh tranh để cấp vốn cho các chương 
trình EOE theo tư vấn của nhóm EOE đã thành lập; phối hợp và cộng tác ở Hội nghị EOE vùng 
Vịnh về bảo vệ đất và bảo tồn trong ba năm. Trong hội nghị, người nhận trợ cấp có thể thảo luận 
xem xét phân phôi và sản phẩm EOE, và nhằm tạo ra quan hệ hợp tác EOE trong tương lai cho 
trong việc bảo vệ và bảo tồn đất.

Chương trình EOE này sẽ phối hợp với Tập đoàn Mississippi-Alabama Sea Grant Consortium 
(MASGC) cũng như Đối tác cho Bảo tồn đất vùng Vịnh (PGCLC). Cả hai tổ chức cũng đóng góp 
một chương trình tài trợ nhỏ. Chương trình cửa sông Mississippi Sound cũng hỗ trợ các hoạt 
động này (được tài trợ theo hợp đồng tài trợ riêng).

Lợi ích môi trường: Thông qua đề xuất này bang Mississippi và Hội đồng sẽ xem xét đầu tư vào 
hoạt động tiếp cận cộng đồng và giáo dục quản lý tài nguyên thiên nhiên. Nhiều nhóm cộng 
đồng, các trường học công và tư nhân, các cá nhân, và các thành viên của tổ chức công chúng sẽ 
được hưởng lợi từ các hợp phần EOE.

Thời gian: Dự án hoạch định dự kiến sẽ mất ba năm để hoàn thành.

Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục E. Mississippi Sound; 
Nhận dạng duy nhất: MS_RESTORE_001_011_Cat1.
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