Dopravní podnik chce být energeticky úspornější
Rada hlavního města Prahy dnes odsouhlasila a doporučuje zastupitelstvu ke schválení další dva úspěšné projekty podané v rámci
výzvy na podporu energetických úspor v městských objektech. Uznatelné náklady z Operačního programu Praha – pól růstu České
republiky (OP PPR) dosahují pro oba projekty celkem výše 109,6 milionů korun. Realizátorem je Dopravní podnik hlavního města
Prahy.

/zpráva z 9. jednání Rady hl. m. Prahy 6. března 2018/
Jedná se o nákup nové vzduchotechniky, konkrétně hlavního větrání ve větracích šachtách tras metra A, B i C a modernizaci
pohyblivých schodů ve stanici Palmovka. V obou případech Dopravní podnik nahradí zastaralé a energeticky náročné zařízení za
efektivní, bezpečnější a s výrazně nižšími provozními náklady.

„Projekty, které vedou ke snižování energetické náročnosti, jsou pro nás důležité jak z pohledu životního prostředí, tak i nákladů na
jejich provoz. U obou projektů dopravního podniku je důležité si uvědomit, že eskalátory i vzduchotechnika jsou velmi vytěžované.
V případě větrání šachet hovoříme o zařízení, které je v provozu prakticky nonstop,“ doplnila radní hlavního města pro oblast školství
a evropské fondy Irena Ropková.
V rámci uvedené výzvy s pořadovým číslem 31 už prošlo více kolovým schvalováním 6 projektů, celkem je tedy 8 úspěšných.
Magistrát na tuto výzvu alokoval podporu ve výši 400 milionů korun. Na podporu zmíněných osmi projektů bylo uvolněno celkem
306,2 milionů, tedy k dočerpání dotační výzvy zbývá 93,8 milionů.
I předchozích 6 žádostí podal Dopravní podnik hlavního města Prahy, a to na modernizaci vzduchotechnických zařízení a osvětlení ve
stanicích metra.

„Investice do snižování energetické náročnosti města je jedna z nejvýhodnějších, protože s sebou nese, kromě pozitivních
environmentálních a ekonomických dopadů, také zvýšení kvality služeb občanům i návštěvníkům metropole,“ doplnila radní Ropková.
Další informace o Operačním programu Praha – pól růstu ČR jsou zájemcům k dispozici na webových stránkách
www.penizeproprahu.cz.
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