A Kovászna–Brassó megyeközi út felújítása a 12-es és 13-as országút
közti szakaszon, mely Málnásfürdőt, Barótot és a megyehatáron lévő
Ágostonfalvát és Szászmagyaróst érinti
A Kovászna–Brassó megyeközi út felújítása a 12-es és 13-as országutak közti szakaszon, mely Málnásfürdőt, Barótot
és a megyehatáron lévő Ágostonfalvát és Szászmagyaróst érinti című projektet Kovászna Megye Tanácsa valósítja
meg a 2014-2020-as Regionális Operatív Program támogatásával.
A projekt összértéke 87.979.665,77 lej, melyből 83.367.544,90 lej vissza nem térítendő támogatás.
A projekt célja a TEN-T úthálózat (13-as nemzeti út, 60-as európai út) közelében elhelyezkedő Barót és környéke
valamint Nagybacon, Mikóújfalu és Málnás községek megközelíthetőségének növelése Kovászna megyében és
Ágostonfalvának, Ürmösnek, Apácának és Szászmagyarósnak Brassó megyében és ezáltal ezen környék
versenyképességének növelése. Ugyanakkor összeköttetés biztosítása a TEN-T vasúthálózattal a Segesvár-Brassó
vasútvonalon keresztül.
A projekt sajátos céljai:
 A Kovászna–Brassó megyeközi út Kovászna megyei szakaszának korszerűsítése. Ezen szakasz részei:
– a 122B megyei út a 12-es országúttól és 122-es megyei úttal való útkereszteződésig (0+000 – 3+844 km között),
– a 122-es megyei út Mikóújfalun, Málnáson, Baconon és Baróton áthaladó szakasza (0+000 – 26+701 km között),
– a 131-es megyei út Barót adminisztratív területén található szakasza (21+735 – 22+830 km között),
– a 131B megyei út Barót adminisztratív területén található szakasza (12+231 – 13+668 km között)
 Minimum 16.960 személynek összeköttetést biztosítani a TEN-T úthálózathoz.


A közúti forgalom biztonságának biztosítása.

 A gyalogosok biztonságának növelése a településeken.
A 2014-2020-as Regionális Operatív Program lebonyolítója a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium,
mint irányító hatóság, valamint a Központi Régió Fejlesztési Ügynökség, amely a közvetítő szervezet a Központi régió
szintjén.
A projekt 2015.01.30 - 2021.12.31 között valósul meg.
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