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Zmodernizowana droga Jaworzynka Duraje: 

 
 

 
 

 

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA - REPUBLIKA SŁOWACKA 

2007-2013 
 

 

 

 PROJEKT: 

 

   BUDOWA TRANSGRANICZNEGO POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNEGO 

   JAWORZYNKA-CIERNE-SKALITE-  ETAP 1.PRZEBUDOWA DRÓG LOKALNYCH  

  W JAWORZYNCE I CIERNEM  W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU TRÓJSTYKU 

Partner Wiodący: Gmina Istebna 

Partnerzy Projektu: Obec Čierne, Obec Skalite 

Temat 1.1. Infrastruktura komunikacyjna i transportowa 

 

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 1 060 563,48 € 

 
Opis projektu: 

 Partnerzy projektu zrealizowali przedsięwzięcie mające na celu 

wzmocnienie dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-

słowackiego wokół Trójstyku. Jest to kolejne wspólne działanie 

zrealizowane w ramach tzw. Programu Rozwoju Trójstyku czyli 

inicjatywy lokalnych samorządów skupionych wokół styku trzech 

granic: polskiej, czeskiej i słowackiej mającej na celu stworzenie 

produktu turystycznego w postaci szlaku drogowego 

przebiegającego przez malownicze zakątki pogranicza trzech 

krajów. Program zainicjowała Gmina Istebna w roku 2004 r. 

zapraszając do współpracy zarówno  partnerów krajowych, jak i 

zagranicznych. Realizacja pierwszych transgranicznych projektów 

była możliwa dzięki IW INTERREG  III A kiedy to Istebna wraz z 

sąsiednimi gminami zrealizowała pierwsze 3 transgraniczne 

projekty drogowe. Współpraca ta jest kontynuowana, i w ramach 

Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – 

Republika Słowacka 2007-2013, Gminy Istebna i Čierne, które choć 

bezpośrednio do siebie przylegają, nie posiadają bezpośredniego 

drogowego połączenia przez polsko-słowacką granicę, zrealizowały  

I etap projektu,  który obejmował  przebudowę łącznie 10,62 km 

dróg o charakterze transgranicznym. W ramach projektu 

zmodernizowano drogi po obu stronach granicy w proporcjach 

finansowych 62% i 38%. Tym samym zakończono ważny etap 

warunkujący w przyszłości realizację celu nadrzędnego: 

uruchomienie bezpośredniego drogowego połączenia Polski ze 

Słowacją. 

więcej na stronie: www.trojstyk.pl 

 

Zdjęcia: Gmina Istebna  

Źródło: www.trojstyk.pl 



 

                                                                               

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z 

Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Poľsko – Slovenská republika  

2007-2013  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modernizovana cesta Jaworzynka Duraje: 

 
 

 
 

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE  

POL’SKO – SLOVENSKÁ  REPUBLIKA  

2007-2013 
 

  

 

PROJEKT: 

 

    STAVBA CEZHRANIČNÉHO KOMUNIKAČNÉHO SPOJENIA  

   JAWORZYNKA-ČIERNE-SKALITÉ - ETAPA I. PRESTAVBA OBECNÝCH CIEST  

   V JAWORZYNKE A ČIERNOM V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJA TROJMEDZIA. 

Vedúci partner: Gmina Istebna 

Projektový partneri: Obec Čierne, Obec Skalite 

Oblast` podpory 1.1: Komunikačná a dopravná infraštruktúra  

 

Hodnota dofinacovania z Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja: 1 060 563,48 € 

 
Popis projektu:  

 

Partneri projektu realizovli aktivitu, ktorej účelom bolo zlepšenie 

komunikačnej prístupnosti poľsko-slovenského pohraničia okolo 

Trojmedzia. Je to ďalšia spoločná aktivita realizovaná v rámci tzv. 

Program Rozvoja Trojmedzia, číže iniciatívy miestnej 

samosprávy skúpenej okolo styku troh hraníc: poľskej, českej a 

slovenskej, ktorej účelom je vytvoriť turistický výrobok formou 

cestného spojenia prechádzajúceho cez malebné kútiky pohraničia 

troch krajín. Program iniciovala Obec Istebna v roku 2004 

pozývajúc k spolupráci tuzemských partnerov, ako aj 

zahraničných. Realizácia prvých cezhraničných projektov bola 

možná vďaka INTERREG III A, kedy to Istebna spolu so 

susediacimi obciami realizovala prvé 3 cezhraničné cestné 

projekty. V tejto spolupráci sa pokračuje v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce Pol’sko – Slovenská  republika 2007-2013, 

obce Istebna a Čierne realizovali I. etapu projektu, ktorá sa 

vzťahovala na prestavba celkovo 10,62 km cesty o cezhraničnom 

význame. Modernizácia komunikácií je realizovaná po obidvoch 

stranách hranici vo finančnom podiele 62% a 38%. Týmto bola 

zakončená dôležitá etapa podmieňujúca v budúcnosti realizáciu 

nadriadeného cieľu: spustenie bezpostredného cestného spojenia 

Poľska a Slovenska. 

 

Viac na stránke: www.trojstyk.pl 

 

 

Fotografie: Gmina Istebna  

zdroj: www.trojstyk.pl 


