Název projektu/Tytuł projektu:

„Od zámku Frýdlant k zámku Czocha – Od zamku Frýdlant do zamku Czocha“
Akce / Działanie: „Rekonstrukce silnice III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice“ / „Modernizacja drogi III/2919 Nové Město pod Smrkem – Horní Řasnice“
Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_002/0000002
Program Interreg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020 / Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020
Hlavním cílem projektu je zvýšení návštěvnosti společného příhraničního regionu Frýdlantska a jižní částí Dolního Slezska prostřednictvím vyššího využití potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. Zvýšení návštěvnosti bude podpořeno prostřednictvím zkvalitnění
dopravní (silniční) infrastruktury a zvýšením dostupnosti příhraničního regionu. Konkrétním výstupem projektu bude rekonstrukce pěti silnic ve Frýdlantském výběžku a tří silnic na polské straně regionu. Součástí projektu je i osazení informačního a navigačního
systému k turistickým atraktivitám v lokalitě.
Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności wspólnego regionu przygranicznego obejmującego ziemię frydlancką i południową część Dolnego Śląska poprzez większe wykorzystanie potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych. Liczba
zwiedzających zwiększy się dzięki podniesieniu jakości infrastruktury transportowej (drogowej) oraz zwiększeniu dostępności regionu przygranicznego. Konkretnym produktem projektu będzie modernizacja pięciu dróg na terenie Cypla Frydlanckiego oraz trzech
dróg po stronie polskiej. Projekt obejmuje również umieszczenie znaków informacyjnych kierujących do atrakcji turystycznych w regionie.

Vedoucí partner / Partner Wiodący: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Partner projektu / Partner projektu: Województwo Dolnośląskie / Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
Projekt „Od zámku Frýdlant k zámku Czocha“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Projekt „Od zamku Frýdlant do zamku Czocha“ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zhotovitel / Wykonawca: EUROVIA CS, a.s.
Projektant / Projektant: M-projekce s.r.o.
TDI / Inspektor nadzoru inwestorskiego: Fram Consult a.s.

Koordinátor BOZP / Koordynator BHP: Ing. Štěpán Illich
Termín výstavby / Termin realizacji: 03–08/2017

