WZMACNIANIE DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ

Polepszenie infrastruktury komunikacyjnej
w Karkonoszach i Górach Izerskich

www.dsdik.wroc.pl

Wartość dofinansowania z EFRR  . .  4.035.625,75 EUR
w tym:

Partner wiodący:
Krajská správa silnic Libereckého kraje (Krajski Zarząd Dróg Kraju Libereckiego) . . .  2.337.500,00 EUR
Partner projektu:
Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu . . . . . .  1.698.125,75 EUR

Projekt przyczynił się do zapewnienia bezpiecznego i płynnego przejazdu przez obszar pogranicza
oraz poprawy jego dostępności komunikacyjnej.
Po stronie polskiej przedmiotem projektu była
rekonstrukcja drogi nr 358 tzw. Drogi Sudeckiej
na odcinku o długości 11,5 km od Świeradowa Zdroju, a po stronie czeskiej rekonstrukcja drogi II/294
na odcinku ok. 10 km we Frýdlancie. Bezpośrednim
efektem projektu było stworzenie polsko-czeskiego
„kręgosłupa komunikacyjnego”, łączącego Drogę
Śródsudecką DW 358 po stronie polskiej z drogą
nr 294 po stronie czeskiej oraz usprawnienie systemu komunikacyjnego i jednoczesne skrócenie czasu podróży na obszarze o znaczeniu turystycznym,
obejmującym Horní Mísečky, Vítkovice, Rokytnice,
Paseky, Harrachov, Jakuszyce, Szklarską Porębę,
Czerniawę Zdrój. Infrastruktura transportowa poddana rekonstrukcji i modernizacji w ramach projektu
przyczyniła się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej pogranicza polsko-czeskiego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru Gór Izerskich i Karkonoszy.
Stan: czerwiec 2010 r.
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