
 

Projekt „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – 

Čierne - Skalité – etap 2” po ocenie formalnej i kwalifikowalności.  

 

Złożony w maju wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa transgranicznego 

połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne - Skalité – etap 2” został 

poddany oceny formalnej i kwalifikowalności. Po uzupełnieniu i korekcie wniosku 

złożonej 5 lipca 2016 we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie projekt 

Gminy Istebna i Gminy Čierne znalazł się na liście 7 projektów z wynikiem 

pozytywnym. Po pierwszym etapie oceny następują kolejne: ocena techniczna i 

merytoryczna, w wyniku których projekty uzyskają punkty decydujące o miejscu na 

liście rankingowej i dofinansowaniu. 

Ocena techniczna obejmuje ocenę finansową projektu, ocenę dokumentacji 

technicznej w przypadku projektów infrastrukturalnych oraz ocenę wpływu projektu 

na środowisko. Ocena techniczna jest oceną opisową, a w przypadku kryteriów 

oceny dotyczącej wpływu projektu na środowisko jest oceną punktową. Końcowym 

etapem oceny technicznej jest ocena projektu jako całości na panelu ekspertów z 

udziałem Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Krakowie. 

Ocena merytoryczna projektu składa się z oceny strategicznej i oceny operacyjnej. 

Ocena merytoryczna jest oceną punktową. Oceniający wniosek mogą formułować 

rekomendacje dotyczące aspektów rozpatrywanych na etapie oceny merytorycznej. 

Wagi kryteriów z zakresu od 1 do 4 są powiązane z poszczególnymi kryteriami oceny 

merytorycznej i odzwierciedlają stopień ważności kryteriów w procesie realizacji 

celów Programu, priorytetu/działania. Przy ocenie pod uwagę są brane także wyniki i 

rekomendacje z wcześniejszych etapów oceny projektu. Minimalna liczba punktów 

kwalifikująca projekt do umieszczenia na liście projektów rekomendowanych 

Komitetowi Monitorującemu do dofinansowania nie może być niższa niż 75% 

maksymalnej liczby punktów łącznie z oceny strategicznej i operacyjnej. 

Projekt o wartości całkowitej 2,83 mln euro ubiega się o dofinansowanie ze środków 

programu INTERREG VA Polska – Słowacja w wysokości 85% kosztów 

kwalifikowanych w kwocie 2,38 mln euro w 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 715 m nowej drogi oraz 

mostu na potoku Czadeczka, natomiast Obec Čierne (przy współudziale Obec 

Skalité) buduje 205 m nowej drogi i modernizuje 1800 m drogi i mosty w jednym 

ciągu komunikacyjnym. Dokumentacja techniczna została opracowana, natomiast 

teraz trwa proces jej uzgadniania i opiniowania w celu uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę przed końcem 2016.  

W przypadku pozytywnego wyniku konkursu, który ma być znany 29.09.2016 i 

uzyskaniu 85% dofinansowania inwestycja ruszy wiosną 2017 roku, a zakończy się 

przed 31.05.2018. 

Aktualności w sprawie naboru oraz informacje o Programie dostępne są na stronie 

internetowej https://pl.plsk.eu. 
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