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Gulf-wide Foundational Investment
Gulf of Mexico Conservation Enhancement Grant Program
(MS_RESTORE_001_005_Cat1/Cat2)

Tên dự án: Chương trình Trợ cấp Nâng cao Bảo tồn vùng Vịnh Mehico
Chi phí: Loại 1: $375.000 | Loại 2: $2.125.000
Thành viên Hội đồng thực hiện: Cơ quan Bảo vệ Môi trường
Thành viên Hội đồng hợp tác: Tất cả
Thông tin dự án: Dự án bao gồm các hoạt động được chia thành hai Loại FPL. Hoạt động Loại 1 giúp
EPA phát triển và triển khai Chương trình Trợ cấp Nâng cao Bảo tồn vùng Vịnh Mehico (GMCEGP),
một cơ hội hỗ trợ tài chính nhằm nâng cao quan hệ hợp tác tư nhân/công cộng giúp bảo vệ và bảo
tồn đất đai trên khắp Vùng Gulf Coast. Chương trình hỗ trợ các tổ chức bảo tồn đất đai như các quỹ
đất đai, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan bảo tồn đất đai của nhà nước trên khắp vùng
Vịnh Mehico với quy trình tuyển chọn cạnh tranh.
Hoạt động Loại 2 được đề xuất tài trợ trong tương lai và sẽ cho phép triển khai dự án quy hoạch.
Các hoạt động: Hoạt động hoạch định Loại 1 của GMCEGP bao gồm việc xây dựng và thực hiện cuộc
thi tuyển chọn hỗ trợ tài chính; đánh giá và xếp loại các đề án nhận được; văn bản hoá các yêu cầu
tuân thủ về môi trường và pháp lý cần thiết cho các ứng viên nhận giải dự kiến; và văn bản hoá các
cam kết yêu cầu độ phù hợp 1:1 được đề xuất bởi các ứng viên nhận giải dự kiến.
Nếu hoạt động Loại 2 được triển khai, chương trình trợ cấp nâng cao bảo tồn được đề xuất sẽ được
triển khai. Là một phần của các hoạt động triển khai Loại 2, những tổ chức nhận giải sẽ chịu trách
nhiệm đảm bảo tiến hành và hoàn thành đúng thời hạn các công việc trong khuôn khổ ngân sách đã
được trợ cấp, cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường và pháp lý. Các tổ chức nhận giải
cũng sẽ chịu trách nhiệm văn bản hoá yêu cầu độ phù hợp 1:1 và đảm bảo báo cáo dự án theo yêu
cầu của thoả thuận chương trình GMCEGP.
Lợi ích môi trường: Nếu các hoạt động Loại 2 được triển khai, các lợi ích sinh thái thu được từ các
chương trình và dự án được GMCEGP tài trợ sẽ tập trung vào nâng cao bảo vệ và bảo tồn đất đai ở các
khu vực được ưu tiên; cải thiện môi trường sống và chất lượng nguồn nước ở các vùng đất được bảo
tồn; nâng cao hiểu biết cộng đồng về lợi ích của việc bảo vệ đất đai thông qua hoạt động quảng bá
và giáo dục hỗ trợ bảo tồn và quản lý; phục hồi và quản lý các bờ biển thuỷ sinh và môi trường sống
vùng cao thông qua các hành động quản lý thuỷ văn, cảnh quan, thảm thực vật và động vật hoang
dã; và triển khai các biện pháp kỹ thuật phục hồi chất lượng nguồn nước và môi trường sống khác.
Thời hạn: Ước tính thời gian cần để hoàn thành hoạt động quy hoạch Loại 1 của GMCEGP là một năm
kể từ ngày được trợ cấp. Nếu được triển khai trong tương lai, các hoạt động Loại 2 được dự kiến sẽ
hoàn thành trong vòng một đến ba năm kể từ ngày được trợ cấp.
Chi tiết về các hoạt động này có thể xem thêm tại Phụ lục K. Toàn vùng Vịnh; Nhận dạng duy
nhất: MS_RESTORE_001_005_Cat1 và MS_RESTORE_001_005_Cat2.

