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Lưu vực Eo biển Mississipi
Tăng cường cơ hội Sử dụng có ích Trầm tích nạo vét
(MS_RESTORE_002_001-006_Cat1)

Tên dự án: Tăng cường cơ hội Sử dụng có ích Trầm tích nạo vét – Hoạch định
Chi phí: Loại 1: 2.180.000 USD
Thành viên Hội đồng thực hiện: Bang Mississippi
Thành viên Hội đồng hợp tác: Bang Alabama và Công binh lục quân Hoa Kỳ
Chi tiết dự án: Dự án sẽ cung cấp kinh phí cho quá trình hoạch định, thiết kế, kỹ thuật, khả thi, và
cấp phép Sử dụng có lợi (BU) cho phát triển các vị trí sẵn sàng để xây dựng sao cho có thể tạo ra
nhiều môi trường sống khi nào có đủ vốn. Dự án sẽ cung cấp một danh sách các vị trí tạo đầm lầy
ưu tiên, tiến độ và vị trí vật liệu nạo vét sẵn có, các kế hoạch kỹ thuật sơ bộ và thiết kế và giấy phép
cho các vị trí tạo đầm lầy đã sẵn sàng để xây dựng trong Mississippi Sound. Mục tiêu của dự án này
là nhằm tăng cường khả năng sử dụng có ích trầm tích nạo vét của Mississippi bằng cách cấp vốn
cho việc hoạch định, kỹn thuật và thiết kế, và cấp phép.
Hoạt động: Nếu các hoạt động hoạch định được thực hiện, thì dự án này sẽ kết nối và thúc đẩy Sử
dụng vật liệu nạo vét của Nguồn vốn có lợi môi trường Vịnh thuộc Tổ chức Hải vật và Động vật
hoang dã quốc gia (NFWF) hiện có đối với dự án Phục hồi đầm lầy ven biển Mississippi (21.9 triệu
USD) thông qua tách riêng hai hoạt động ở cảnh quan cửa sông Mississippi. Đề xuất này sẽ tập
trung vào việc hoạch định, kỹ thuật và thiết kế nhằm tạo ra các dự án phục hồi đầm lầy sẵn sàng để
xây dựng tại Mississippi Sound, sau đó hoàn thành thực hiện phục hồi đầm lầy theo dự án NFWF.
Lợi ích môi trường: Kết quả của dự án hoạch định, ưu tiên hóa và hỗ trợ kỹ thuật này là thiết lập
các vị trí thay thế sử dụng có ích tại Mississippi Sound, là nền tảng trong việc duy trì khả năng phục
hồi bờ biển dài hạn đối với môi trường sống và đất ngập nước ven biển.
Thời gian: Các hoạt động hoạch định sẽ phải mất tới ba năm để hoàn thành.
Thông tin thêm về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục E. Eo biển Mississippi
Sound; Đặc điểm Nhận dạng Riêng: MS_RESTORE_002_001-006_Cat1.
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--------------Sử dụng có ích Đảo Deer

Sử dụng có ích
Chi phí: Loại 1: 2.180.000 USD
Thực hiện: Bang Mississippi
Trạng thái dự án: Hoạch định
Mục đích: Mục đích của dự án này là tăng
cường khả năng Mississippi sử dụng có ích trầm
tích nạo vét bằng cách tài trợ lập kế hoạch, kỹ
thuật và thiết kế, và cấp phép.
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