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Złożenie wniosku o dofinansowanie 

 

W maju 2016 r. zakończono prace nad wnioskiem aplikacyjnym o nazwie „Budowa 

transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 

2”. Ten długo oczekiwany projekt ubiega się o dofinansowanie ze środków programu 

INTERREG VA Polska – Słowacja, w pierwszym naborze do osi priorytetowej „2 – 

Zrównoważony transport transgraniczny”, priorytet: „Zwiększenie mobilności regionalnej 

poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w 

tym z węzłami multimodalnymi” 

Zakres projektu obejmuje po polskiej stronie granicy budowę 0,7 km nowej drogi oraz mostu 

na potoku Czadeczka, natomiast Obec Čierne (przy współudziale Obec Skalité) buduje lub 

modernizuje 2 km drogi, w tym obiekty mostowe. 

Szacunkowe koszty całego przedsięwzięcia wynoszą 2,77 mln euro, w tym strona polska: 

1,32 mln euro, strona słowacka: 1,41 mln euro. 

W przypadku uzyskania 85% dofinansowania inwestycja ruszy początkiem 2017 z 

ostatecznym terminem zakończenia 31.05.2018. Proces oceny, uzupełnienia wniosku 

skończy się we wrześniu 2016, kiedy to Komitet Monitorujący Programu podejmie decyzje w 

sprawie wyboru projektów do realizacji przy współudziale środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego. Dokumentacja techniczna została opracowana, natomiast teraz trwa 

proces jej uzgadniania, opiniowania w celu uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 

przed końcem 2016.  

Partnerzy w projekcie liczą na pozytywny wynik konkursu, ponieważ cele, jakie realizuje 

projekt w wysokim stopniu wpisują się w założenia INTERREG VA Polska - Słowacja, 

zwłaszcza w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej w ramach tzw. sieci 

transeuropejskich TEN-T i sieci uzupełniających. Projekt stwarza wyraźny efekt trans 

graniczny i jest bardzo potrzebny i kluczowy z punktu widzenia lokalnej społeczności, 

podróżujących i turystów w regionie. Efekt rzeczowy projektu pozwoli na znaczne skrócenie 

czasu podróży (od ok. 45 do 15 minut) podróżujących samochodem osobowym pomiędzy 

centrum Istebnej i Čiernem. Poprawi to znacznie wygodę podróżowania, wniesie 

oszczędność czasu i paliwa, zwiększy bezpieczeństwo na pozostałych drogach (przez 

Koniaków - Zwardoń lub Jasnowice - Mosty) stanowiących dzisiaj jedyne, ale okrężne drogi 

przejazdu. 
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