San José Clean Energy
A CLEANER WAY TO POWER SAN JOSE
Cleaner power, more choice
San José Clean Energy (SJCE) is
the City of San José’s Community
Choice Energy (CCE) program.
CCEs allow local governments to
buy or generate renewable sources
of electricity for businesses and
residents, offering the same power
service with more choice and
competitive rates.

Partnership
SJCE will be a partnership with
PG&E. SJCE will purchase cleaner
power, set rates, and retain revenue.
PG&E will maintain the grid, deliver
the energy, and send you a bill, same
as always. You’ll be helping to lower
greenhouse gas emissions, while still
enjoying the same electricity service.
Enrollment will be automatic, with a
choice for opting out.

SJCE Goals
• Increase consumer choice
• Offer more renewable energy
• Lower greenhouse gas emissions
• Create local jobs
• Generate local economic benefits

STEPS TO LAUNCH
Phase 1

Phase 2

Phase 3

2016-2017

2017

2018

Pre-Planning and
Due Diligence

Formation and
Development

Preparation for
Launch

• Business Plan
• Community 
outreach
• Council decision

• Financing
• Power purchasing,
staffing, and
contracting
• Customer
outreach

• Financing
• Customer outreach
and notiﬁcation

SJCE
Launch
SPRING
2018

Completed

For more information, visit sjenvironment.org/sjce or email sjce@sanjoseca.gov.
Receive news, events, and announcements, including for San José Clean Energy, at Notify Me (www.sanjoseca.gov/list.aspx).

San José Energía Limpia

ENERGÍA MÁS LIMPIA Y VERDE PARA SAN JOSE
Energía más limpia, más opciones
San José Clean Energy (SJCE) es
el programa de Energía de Decisión
Comunitaria (CCE por sus siglas en
inglés) de San José. Los CCE permiten a los gobiernos locales comprar
o generar fuentes renovables de
electricidad para las empresas y
los residentes, ofreciendo el mismo
servicio de energía con más posibilidades de elección y unos precios
competitivos.
Asociación
SJCE será una asociación con PG&E.
SJCE comprará energía más limpia,
fijará las tasas y retendrá los ingresos.
PG&E mantendrá la red, suministrará
la energía y le enviará una factura,
como siempre. Usted estará ayudando a reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero, al tiempo que
seguirá disfrutando del mismo servicio
de electricidad. La inscripción será automática, con una opción de exclusión.

Metas de SJCE
• Aumentar la elección de los consumidores
• Ofrecer más energía renovable
• Bajar las emisiones de gases de
efecto invernadero

• Crear puestos de trabajo locales
• Generar beneficios económicos
locales

PASOS PARA EL LANZAMIENTO
Fase 1

Fase 2

2016

2017

Pre-Planificación y
Diligencia Debida
• Plan de negocios
• Alcance comunitario
• Decisión del
Concejo

Finalizado

Fase 3

Formación y
Desarrollo
• Financiación
• Capacidad de
comprar, gestión
de datos, centro
de llamadas
• Alcance a los
clientes

2018
Preparación para
el lanzamiento

Lanzamiento de
SJCE
Primavera de
2018

• Financiación
• Alcance y
notificación a los
clientes

Năng Lượng Sạch San José
CUNG CẤP ĐIỆN SẠCH CHO SAN JOSE
Điện sạch hơn, thêm nhiều lựa chọn

Các mục tiêu của SJCE

San José Clean Energy - SJCE là
Chương trình Community Choice
Energy (CCE) của Thành Phố San
José . CCEs cho phép chính quyền tại
địa phươngmua hoặc tạo ra các nguồn
điện có thể làm mới lại được cho các
cơ sở kinh doanh và cư dân, cung cấp
cùng dịch vụ điện có thêm sự lựa chọn
và giá biểu cạnh tranh.

• Gia tăng sự lựa chọn của khách
• Cung cấp thêm năng lượng có thể tái tạo
• Hạ thấp việc phát hơi ga nhà kính

Cộng tác
SJCE sẽ cộng tác với PG&E. SJCE sẽ
mua năng lượng sạch, lập giá biểu, và
lưu giữ doanh thu. PG&E sẽ bảo trì lưới
điện, chuyển giao năng lượng, và gửi
hóa đơn cho quý vị, như vẫn thường
làm. Quý vị sẽ giúp vào việc làm giảm
việc phát hơi ga nhà kính, trong khi vẫn
hưởng cùng dịch vụ điện. Việc ghi danh
sẽ tự động, với một lựa chọn rút ra.

• Tạo công việc làm tại địa phương
• Tạo ra các ích lợi về kinh tế tại địa
phương

CÁC BƯỚC PHÁT ĐỘNG
Giai đoạn 1
2016
Đặt Kế Hoạch Trước
và Tỉ Mỉ Chính Xác
• Kế Hoạch Kinh
Doanh
• Tiếp ngoại cộng
đồng
• Quyết định của
hội đồng

Đã hoàn tất

Giai đoạn 2
2017
Hình thành và
Phát triển
• Tài trợ
• Mua điện lực,
quản lý dữ liệu,
trung tâm gọi
• Tiếp ngoại với
khách hàng

Giai đoạn 3
2018
Chuẩn bị cho
việc Phát động
• Tài trợ
• Tiếp ngoại và
thông báo cho
khách hàng

Phát động của
SJCE
Mùa xuân
2018

