TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki
z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej”
PARTNER WIODĄCY: Powiat Żywiecki
PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EFRR: 5 985 827,21 EUR
TERMIN REALIZACJI: maj 2017 – maj 2018 r.
OPIS PROJEKTU: Ponad 20 km przebudowanych dróg po polskiej i słowackiej stronie granicy, przebudowa 4
mostów – to efekty projektu zrealizowanego w oparciu o ścisłą, partnerską współpracę Powiatu Żywieckiego
oraz Żylińskiego Kraju Samorządowego. Projekt był kolejnym wspólnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym
zrealizowanym przez obu partnerów. Dzięki nowym inwestycjom mieszkańcy i turyści, zwłaszcza korzystający
z połączenia drogowego Ujsoły-Novoť, bardziej komfortowo i bezpieczniej mogą poruszać się po polskosłowackim pograniczu. Prace prowadzone były w ciągu dróg powiatowych nr 1439S Kamesznica-MilówkaRajcza-Ujsoły-granica Państwa, 1447S Rajcza-Sól-Zwardoń a także drodze II/520 oraz III/2270 Zákamenné
Novoť – granica państwa.

DP 1447 Sól – przed realizacją projektu, podczas przebudowy i po zakończeniu

Most w Rajczy – przed przebudową, w trakcie i po zakończeniu inwestycji

Zdjęcia: Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu

NÁZOV PROJEKTU: Zlepšenie prepojenia ciest okresov Żywiec a Námestovo so sieťou TEN -T a posilnenie
cezhraničnej spolupráce
VEDÚCI PARTNER: Powiat Żywiecki
PARTNER PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj
HODNOTA FINANCOVANIA Z EFRR: 5 985 827,21 EUR
OBDOBIE REALIZÁCIE: máj 2017 – máj 2018 r.
POPIS PROJEKTU: Viac než 20 km prestavaných ciest na poľskej a slovenskej strane hranice, prestavba 4
mostov – to sú výsledky projektu realizovaného na základe úzkej, partnerskej spolupráce żywieckeho okresu
a Žilinského samosprávneho kraja. Projekt sa stal ďalším spoločným infraštrukturálnym podnikom
realizovaným oboma partnermi. Vďaka novým investíciám sa môžu miestni obyvatelia a turisti, zvlášť tí, ktorí
využívajú cestné spojenie Ujsoły-Novoť, pohodlnejšie a bezpečnejšie pohybovať po poľsko-slovenskom
pohraničí. Práce prebiehali na vedení okresných ciest č. 1439S Kamesznica – Milówka – Rajcza – Ujsoły –
štátna hranica, 1447S Rajcza – Sól – Zwardoń a tiež na komunikácii II/520 a III/2270 Zákamenné – Novoť –
štátna hranica.

Okresná cesta 1447 Sól – pred realizáciou projektu, počas prestavby a po zakončení

Most v Rajczi – pred prestavbou, v priebehu a po zakončení investície

Fotografie: Okresné riaditeľstvo ciest v Żywci

