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Lưu vực Vịnh Tampa
Chương trình Cửa sông Quốc gia Vịnh
Tampa
(EPA_RESTORE_002_005_Cat1/Cat2)

Tên Dự án: Chương trình Cửa sông Quốc gia Vịnh Tampa
Chi phí: Hạng mục 1: $100.000 | Hạng mục 2: $2.000.000
Thành viên Hội đồng Chịu Trách nhiệm: Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Thành viên Hội đồng Hợp tác: Bang Floria
Chi tiết Dự án: Dự án này bao gồm việc đạt được sự tuân thủ về môi trường, đảm bảo chất lượng, và
các hoạt động tiền giám sát đối với bảy thành tố ưu tiên về chất lượng nước và cải thiện môi trường sống
nằm trên khắp lưu vực Vịnh Tampa, tất cả trong chúng đều đã được xem xét chặt chẽ bởi chính quyền
địa phương và các cơ quan đối tác tham gia vào Chương trình Cửa sông Quốc gia Vịnh Tampa.
Hoạt động: Dự án có các hoạt động nằm trong hai hạng mục FPL. Các hoạt động nằm trong Hạng mục
1 sẽ đảm bảo rằng giai đoạn thực hiện có thể tiến hành một cách kịp thời và tuân thủ đầy đủ, và sẽ bao
gồm các dữ liệu giám sát cơ sở đầy đủ để đánh giá kết quả sau khi thực hiện. Chương Trình Cửa Sông
Quốc gia Vịnh Tampa (TBNEP) sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sự khởi động và hoàn thành kịp thời các
thành tố dự án, bao gồm các yêu cầu về tuân thủ, giám sát và báo cáo.
Các hoạt động nằm trong Hạng mục 2 được đề xuất cho nguồn kinh phí trong tương lai. Nếu các hoạt
động nằm trong Hạng mục 2 được cấp kinh phí, dự án TBNEP sẽ được thực hiện trên khắp lưu vực Vịnh
Tampa. Hơn 3,4 triệu đô la từ các cơ quan địa phương, tiểu bang và liên bang sẽ được cấp ở dạng tiền
mặt.
Các hoạt động nằm trong Hạng mục 2 sẽ bao gồm bảy thành tố sau đây. Mỗi thành tố đã được các
đối tác TBEP xác định là ưu tiên, và đã được Hội đồng TBEP xem xét kỹ lưỡng và phê duyệt.
• Cải thiện Chất lượng Nước ở Coopers Point (Thành phố Clearwater);
• Chất rắn Sinh học Biosolids làm Năng lượng (Thành phố St. Petersburg);
• Tăng cường Nước mưa ở Copeland Park (Thành phố Tampa);
• Loại bỏ Cây Xâm lấn Ven biển (Hạt Hillsborough County);
• Phục hồi Môi trường Sống và Chất lượng Nước ở Robinson Preserve (Hạt Manatee County);
• Khôi phục Cỏ biển và Tái Tuần hoàn Ft Desoto (Hạt Pinellas County); và
• Khôi phục Chất lượng Nước và Môi trường Sống Sông Palm Giai đoạn II (Quận Quản lý Nước Tây
Nam Florida).
Lợi ích Môi trường: Nếu được thực hiện đầy đủ, các thành tố dự án này sẽ cho kết quả là giảm được
16,5 tấn nitơ mỗi năm; khôi phục được 268 mẫu môi trường sống ven biển và tạo ra 200 mẫu cỏ biển.
Thời hạn: Các hoạt động lập kế hoạch của Hạng mục 1 sẽ mất từ sáu đến chín tháng kể từ lúc tiếp nhận
kinh phí đến khi hoàn thành. Nếu được thực hiện, các hoạt động trong Hạng mục 2 được ước tính là sẽ
hoàn thành trong bốn năm.
Những thông tin khác về hoạt động này có thể được tìm thấy trong Phụ lục J. Vịnh Tampa; Các
Đặc điểm Nhận dạng Đặc thù: EPA_RESTORE_002_005_Cat1 và EPA_RESTORE_002_005_Cat2.
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Lập Kế hoạch Lưu vực sông
Kinh phí: Hạng mục 1: $100.000 | Hạng mục 2:
$2.000.000
Nhà tài trợ: Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Trạng thái Dự án: Lập kế hoạch/Thực hiện
Mục đích: Thông qua Chương trình Cửa sông Vịnh
Tampa, EPA sẽ tài trợ cho các hoạt động lập kế hoạch để
hỗ trợ 7 dự án trên khắp vùng địa lý TBEP: 1) Cải thiện
Chất lượng Nước ở Coopers Point (Thành phố
Clearwater); 2) Chất rắn Sinh học Biosolids làm Năng
lượng (Thành phố St. Petersburg); 3) Tăng cường Nước
mưa ở Copeland Park (Thành phố Tampa); 4) Loại bỏ Cây
Xâm lấn Ven biển (Hạt Hillsborough County); 5) Phục hồi
Môi trường Sống và Chất lượng Nước ở Robinson
Preserve (Hạt Manatee County); 6) Khôi phục Cỏ biển và
Tái Tuần hoàn Ft Desoto (Hạt Pinellas County); và 7) Khôi
phục Chất lượng Nước và Môi trường Sống Sông Palm
Giai đoạn II (Quận Quản lý Nước Tây Nam Florida). Nếu
tương lai được cấp kinh phí, những dự án này sẽ được
thực hiện.
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