POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI

Modernizace přístupových komunikací
k hraničním přechodům Broumovského
výběžku

Dotace z ERDF
Vedoucí partner:
Královéhradecký kraj
Partner projektu:
Powiat Wałbrzyski
Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje
Město Meziměstí

Cílem projektu je zlepšit vzájemnou dopravní
dostupnost polsko-českého pohraničního prostoru mezi
Broumovskem a Mieroszovskem. V rámci společných
aktivit partnerů byly modernizovány cesty na hraniční
přechod Mieroszów-Zdoňov, aby se tam mohla
uskutečňovat autodoprava. Doposud hraniční přechod
fungoval jen jako turistický přechod pro chodce
a cyklisty. Po modernizaci přechodu místní cestou
vedoucí k hranici se mohou pohybovat i osobní
automobily. Součástí projektu byla i rekonstrukce
cesty mezi hraničním přechodem Starostin a skalními
městy. V důsledku modernizace cest na obou stranách
hranice se kvalita silniční dopravy jednoznačně
zlepšila. Lepší dostupnost atraktivních turistických
míst nepochybně ovlivní oživení hospodářské činnosti
podniků v odvětví obchodu a služeb, které jsou
rozhodující pro posílení socioekonomické stability
regionů.

3.740.338,19 EUR

3.222.227,22 EUR

455.414,66 EUR
34.612,00 EUR
28.084,31 EUR

POSILOVÁNÍ DOSTUPNOSTI

Společná příprava:
Vzájemná spolupráce ve fázi přípravy projektů
a přihlášky žádostí spočívala v organizování
systematických setkání zástupců jednotlivých
partnerů zapojených do projektu. Proběhla setkání
s cílem diskutovat o otázkách týkajících se rozsahu,
umístění a financování projektu. Na obou stranách
hranice se uskutečnilo několik str etnutí
a konzultací zaměřených na definování parametrů
celého projektu: rozsah, financování, harmonogram
atd. Kromě toho byla společně připravena
a konzultována projektová dokumentace s cílem
dosáhnout stejné technické parametry silnice
na křižovatce v Zdonove.

Společná realizace:

Společný personál:
Za účelem úspěšné realizace
projektu vznikl společný tým,
který spolupracoval při přípravě
stavebních projektů a přípravě
projektové žádosti.

Projekt je vzájemně propojen. Vzájemná spolupráce
mezi českými partnery a polským partnerem
při realizaci umožnila dosažení cíle a dostatečný
přeshraniční účinek. Propojení silnic na hraničním
přechodu v Zdonove jasně ovlivnilo přeshraniční
efekt. Projekt se uskutečnil současně na obou
stranách hranice.Zároveň byla důležitá spolupráce
mezi partnery, tj. Královéhradeckého kraje a města
Meziměstí, jako součást modernizace chodníků
a cest, protože chodníky financované městem
Meziměstí se nacházejí na pozemku patřícím do země
a jsou součástí cesty a tím i práce naobou místech se
uskutečňovaly současně.

Společné financování:
Společné financování nákladů na celý projekt vypadá
následovně:
- Královéhradecký kraj - 86,25%,
- Správa a údržba silnic regionu Královéhradecký kraj 0,92%,
- Meto Meziměstí - 0,75%,
- Okres Wałbrzych - 12,08%.

