Các lợi ích của năng
lượng mặt trời cộng
đồng là gì?
Đó là dễ tiếp cận.

Năng lượng mặt trời cộng
đồng là một lựa chọn tuyệt vời
cho những khách hàng muốn
sử dụng năng lượng sạch
nhưng không có mái nhà đầy
nắng hoặc không đủ tiền đầu
tư hệ thống trên mái nhà.

Đó là tính địa phương.

Các dự án được đặt trong cộng
đồng hoặc vùng quản lý của cơ
quan tiện ích của quý vị.

Đó là tốt cho trái đất.

www.oregoncsp.org

Khi quý vị cung cấp năng
lượng cho ngôi nhà của mình
bằng năng lượng sạch, tái
tạo từ mặt trời, quý vị sẽ giúp
giảm khí thải nhà kính và ô
nhiễm không khí và nước.

Quý vị có muốn tham gia không?
Hãy truy cập www.oregoncsp.org,
liên hệ qua info@oregoncsp.org,
hoặc gọi số 1-800-481-0510.

Việc tham gia Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng
Oregon cho phép khách hàng bù đắp mức sử dụng năng lượng
của họ bằng điện được tạo ra từ một dự án năng lượng mặt trời
cộng đồng đã được chứng nhận. Chương trình Năng Lượng Mặt
Trời Cộng Đồng Oregon là một sáng kiến của tiểu bang được
giám sát bởi Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng Oregon.

Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng
Oregon là gì?
Chương trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Oregon
cung cấp cho khách hàng của Portland General Electric,
Pacific Power và Idaho Power một cách dễ dàng để tham
gia vào hệ thống năng lượng mặt trời. Chương trình mở
rộng khả năng tiếp cận năng lượng mặt trời cho những
người không có khả năng hoặc không quan tâm đến việc
đầu tư vào hệ thống trên mái nhà, bao gồm người thuê
nhà, những người sống trong các tòa nhà nhiều gia đình,
khách hàng thu nhập thấp và doanh nghiệp nhỏ trong
không gian thuê hoặc cho thuê.

Chương trình năng lượng mặt trời cộng đồng
hoạt động như thế nào?
Năng lượng mặt trời cộng đồng đề cập đến năng lượng
mặt trời dùng chung được tạo ra bởi các tấm panel ở vị
trí trung tâm. Quý vị có thể đăng ký một phần của dự án
năng lượng mặt trời cộng đồng và nhận tín dụng trên
hóa đơn tiện ích hàng tháng cho lượng điện được tạo ra
từ phần của quý vị. Các dự án năng lượng mặt trời cộng
đồng là các hệ thống mặt trời lớn và có thể được đặt trên
các tòa nhà như các doanh nghiệp, tòa nhà chính phủ,
trường học hoặc nhà thờ, hoặc dự án đó có thể đặt ở vị trí
tự do trong một khu vực chưa phát triển.

Khách hàng đăng ký thông qua
Giám đốc Dự án vào một phần của
dự án điện mặt trời cộng đồng

Giám đốc Dự án xây dựng
và vận hành các dự án điện
mặt trời cộng đồng.

Điện mặt trời từ dự
án sẽ hòa chung
lưới điện.

Hàng tháng, người tham gia nhận
được tín dụng trên hóa đơn điện cho
lượng điện được tạo ra từ dự án của họ.

Ai có thể tham gia?
Khách hàng của Portland General Electric, Pacific Power
và Idaho Power đều đủ điều kiện tham gia vào Chương
trình Năng Lượng Mặt Trời Cộng Đồng Oregon. Quý vị
có thể tham gia nếu quý vị là cư dân, doanh nghiệp, tổ
chức chính quyền hoặc tổ chức phi lợi nhuận. Không quan
trọng quý vị sở hữu hay thuê nhà hoặc căn hộ và không
quan trọng quý vị sống ở loại nhà nào. Miễn là quý vị có tài
khoản tiện ích với PGE, Pacific Power hoặc Idaho Power,
quý vị có thể đăng ký tham gia một dự án năng lượng mặt
trời cộng đồng.

Khi nào và cách tôi có thể đăng ký tham gia?
Để đăng ký một dự án năng lượng mặt trời cộng đồng, hãy
đăng ký với quản lý dự án. Quản lý dự án xây dựng hoặc
vận hành dự án; họ có thể là nhà phát triển năng lượng
mặt trời, đô thị, cơ quan công cộng, chủ sở hữu hiệp hội, tổ
chức cộng đồng, doanh nghiệp, nhóm người hoặc tiện ích.
Họ được đăng ký với Chương trình Năng Lượng Mặt Trời
Cộng Đồng Oregon và được yêu cầu tuân theo các yêu cầu
cũng như bộ quy tắc ứng xử của chương trình. Tất cả các
dự án năng lượng mặt trời cộng đồng phải được chương
trình phê duyệt.
Khách hàng đủ điều kiện thu nhập có thể nhận được hỗ trợ
trong việc kết nối với dự án bởi Viên Chức Hỗ Trợ Người
Có Thu Nhập Thấp của chương trình. Để biết thêm thông
tin về cách đăng ký, hãy truy cập www.oregoncsp.org.

Quản lý dự án có thể nộp yêu cầu phê duyệt vào tháng 1
năm 2020. Khi các dự án được phê duyệt và đi vào phát
triển, quý vị sẽ có thể tìm thấy các dự án đang hoạt động
và kết nối với các quản lý dự án trên oregoncsp.org.
Chúng tôi hy vọng các dự án đầu tiên sẽ bắt đầu tạo ra
năng lượng vào cuối năm 2020 hoặc vào năm 2021.

Giá điện là bao nhiêu?
Giá điện thay đổi theo dự án và loại thuê bao. Nhiều dự
án sẽ cung cấp tùy chọn thanh toán cho thuê theo thời
gian trên hóa đơn tiện ích của quý vị. Khoản thanh toán
hàng tháng của quý vị sẽ phụ thuộc vào quy mô đăng ký
và liệu quý vị đang sử dụng gói thuê bao cố định hay thay
đổi hay không. Chi phí cũng sẽ khác nhau đối với các
đăng ký được thiết kế dành riêng cho những người tham
gia đủ điều kiện về thu nhập.

