TYTUŁ PROJEKTU: „Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą
ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T”
PARTNER WIODĄCY: Powiat Cieszyński
PARTNERZY PROJEKTU: Žilinský samosprávny kraj oraz Gmina Istebna
DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO: 4 914 557,65 €
PLANOWANY TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: 12.02.2018 r. – 16.12.2019 r.

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje modernizację połączeń drogowych stanowiących jeden ciąg komunikacyjny łączący okres Čadca
na Słowacji z miejscowościami turystycznymi powiatu cieszyńskiego (Wisła, Ustroń, Istebna) oraz bielskiego (Szczyrk)
za pośrednictwem korytarza TEN-T i nowego połączenia drogowego PL-SK Jaworzynka - Čierne budowanego przez
Gminę Istebna i obec Čierne w ramach projektu „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka
Čierne – Skalité, etap 2 w Jaworzynce, Gmina Istebna”.

Projekt obejmuje następujące zadania:
Powiat Cieszyński - przebudowa 1,34 km drogi powiatowej 2675S w Wiśle Czarne wraz z modernizacją mostu na
Wiśle i infrastrukturą towarzyszącą, tj. m.in. chodniki, mur oporowy, usprawnienia dla osób z ograniczeniami ruchu,
oświetlenie,
Žilinský samosprávny kraj – przebudowa drogi II/487 Čadca -Makov- Vysoká nad Kysucou – 8 obiektów mostowych
oraz trzy odcinki drogi o łącznej długości 1,657 km, która łączy się bezpośrednio z węzłem drugorzędnym TEN-T
wČadcy (D3).
Gmina Istebna - rozbudowa drogi gminnej w Jaworzynce o długości 1,3 km łączącej się z drogą powiatową nr 2644S
w Jaworzynce, DW 943 i nowym połączeniem drogowym w Jaworzynka - Čierne ze Słowacją.
Zły stan techniczny dróg i mostów, wąskie drogi stanowią ogromne utrudnienie dla ruchu turystycznego i lokalnego
i przyczyniają się do osłabiania kontaktów transgranicznych na tym obszarze pogranicza. Projekt odnosi się do
problemu słabego stanu technicznego istniejących dróg górzystego obszaru polsko-słowackiego pogranicza. Wspólne
działania partnerów w zakresie poprawy jakości połączeń do sieci TEN-T w rejonie pogranicza umożliwią szybszy
i bezpieczniejszy dojazd do miejsc pracy, wypoczynku, rekreacji i biznesu dzięki wykorzystaniu nowego połączenia
komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne.
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