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Modna tradycja – projekt YouInHerit
Perspektywy rozwoju tradycyjnego
browarnictwa na Mazowszu
Ewa Balanicka, Agnieszka Bech, Elżbieta Dominiak,
Justyna Horoch, Marta Ogniewska i Piotr Pietrzak
Projekt YouInHerit1 realizowany jest od czerwca 2016 r. w ramach programu
Interreg Europa Środkowa. Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany
przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego uczestniczy w nim jako partner
odpowiedzialny za koordynację pakietu tematycznego 1.
Projekt koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym
w dostosowaniu do nowych wymagań rynku, a jego podstawowym celem jest:
- poprawienie możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnego
zasobu dziedzictwa kulturowego,
- wykorzystanie potencjału regionu dotyczącego tradycji piwowarskich dla odrodzenia
tradycji i rzemiosła przez zaangażowanie młodzieży oraz władz lokalnych, podmiotów
gospodarczych, organizacji i instytucji.
Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy (do maja 2019 r.). Bierze w nim
udział 12 partnerów z 6 regionów europejskich z 5 krajów UE: Węgier, Słowenii, Włoch,
Chorwacji i Polski. Umożliwi to wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie
międzynarodowym. Liderem projektu jest Gmina Budafok-Tétény (22 Dzielnica Budapesztu).
Partnerstwo ma szeroki zasięg geograficzny i odzwierciedla unikatowe rzemiosło, typowe
dla danego regionu, np.: dla Węgier jest to tradycyjna produkcja wina oraz jego
przechowywanie, dla Chorwacji produkcja oliwek, dla Włoch rzemieślniczy wyrób łodzi,
a w przypadku regionu Mazowsze – tradycyjne browarnictwo.
Projekt składa się z 3 pakietów tematycznych (WP), tj.:
WP1 to Status quo waloryzacji dziedzictwa kulturowego oraz zaangażowanie młodzieży (za koordynację pakietu odpowiedzialny jest Samorząd Województwa Mazowieckiego).
W ramach pakietu przewidziane są do realizacji 2 działania, tj.:
• opracowanie wspólnej metodologii, która zgodnie z założeniami projektowymi składa się
z badania podstawowego, badania popytu i analizy luk,
• utworzenie grup interesariuszy w każdym regionie oraz opracowanie analiz status quo
w regionach partnerskich.
1

„Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to
make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age” - „Zaangażowanie młodzieży w ramach innowacyjnych metod waloryzacji i odrodzenia tradycyjnych zawodów oraz rzemiosła jako dziedzictwa kulturowego,
przyczyniające się do dynamicznego rozwoju regionów miejskich i uczynienia ich bardziej atrakcyjnymi i konkurencyjnymi”.
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WP2 to Testowanie narzędzi waloryzacji dziedzictwa kulturowego poprzez
zaangażowanie młodzieży (za koordynację pakietu odpowiedzialny jest Partner ze Słowenii
– Muzeum Morskie im. Sergeja Mašery w Piranie). Pakiet dotyczy działań pilotażowych,
polegających na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań, związanych z zaangażowaniem
młodzieży w proces waloryzacji dziedzictwa.
WP3 to Ponadnarodowy zestaw narzędzi dla regionalnego planowania
działań przy zaangażowaniu młodzieży w waloryzację dziedzictwa kulturowego
(za koordynację pakietu odpowiedzialny jest Partner z Włoch – Marco Polo System EEIG).
Pakiet obejmuje działania związane z opracowaniem regionalnych Planów Działań przy
udziale Regionalnych Grup Interesariuszy oraz narzędzi służących zaangażowaniu ludzi
młodych do zachowania dziedzictwa kulturowego.
Udział w projekcie, w przypadku Mazowsza, daje możliwość kultywowania
i promowania rzemiosła browarniczego w regionie oraz odtworzenia sztuki tradycyjnego
piwowarstwa. Idea projektu opiera się na kultywowaniu rzemiosła browarniczego, daje
możliwość kształcenia w tym kierunku, dalszego doskonalenia umiejętności i zdobywania
wiedzy przez ludzi młodych. Przedsięwzięcie ma na celu integrację starych tradycji z nowymi
trendami. Niezwykle istotnym elementem projektu jest nawiązanie współpracy władz
lokalnych, środowisk browarniczych oraz turystycznych na rzecz zaangażowania młodzieży
w kultywowanie zawodów tradycyjnych.
Realizacja projektu powinna zachęcić do podejmowania działalności gospodarczej
w postaci małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze rolniczym, których funkcjonowanie
pozwoli wzbogacić rynek produktami regionalnymi. Z założenia projekt ma promować
rzemiosło browarnictwa w regionie Mazowsza oraz wspomagać odtworzenie sztuki
piwowarstwa poprzez organizację warsztatów i wymianę doświadczeń. Dlatego w ramach
projektu utworzona została Regionalna Grupa Interesariuszy, która bierze udział
w działaniach projektowych i działaniach pilotażowych.
Projekt YouInHerit jest realizowany dzięki dofinansowaniu w ramach programu polityki
spójności Unii Europejskiej Interreg Europa Środkowa, umacniającego współpracę ponad
granicami. Czas realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a budżet całkowity 2,5 miliona euro.
W dniach 27–28 października 2016 r. w Warszawie odbyło się Pierwsze Spotkanie
Tematyczne w ramach realizacji projektu YouInHerit, zorganizowane przez Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
Lidera Projektu (LP: Budafok-Tétény, 22 Dzielnica Budapesztu, Węgry) oraz Partnerzy
Projektu (PP) z Węgier, Słowenii, Włoch, Chorwacji i Polski. W pierwszym dniu
spotkania omówiono kwestie związane z Metodologią analizy status quo, która jest punktem
wyjściowym do realizacji zadań w projekcie. Przeprowadzona praca w grupach roboczych
umożliwiła Partnerom Projektu na opracowanie zakresu zagadnień, które powinny
zostać ujęte w przedmiotowej metodologii. W dalszej części spotkania Partnerzy omówili
kwestie planowanych spotkań oraz współpracy z potencjalnymi interesariuszami, zasady
komunikacji między Partnerami oraz działania związane z promocją projektu, w tym
opracowanie plakatu.
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W styczniu 2017 r. odbyło się I spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy,
na którym rozmawiano m.in. o planowanym Spotkaniu Młodych. Odbyło się ono 24 maja 2017 r.
w Sierpcu z udziałem uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Studzieńcu.
W czerwcu 2017 r. w regionie Veneto (Wenecja Euganejska) odbyło się II spotkanie
tematyczne Partnerów Projektu połączone z warsztatami w sprawie metodologii opracowania Planu Działań w projekcie YouInHerit. Oprócz pracowników MBPR zaangażowanych w projekt, uczestniczył w nich też przedstawiciel Regionalnej Grupy Interesariuszy –
Burmistrz Sierpca Pan Jarosław Perzyński. Dzięki temu mógł on przedstawić doświadczenia
z tych warsztatów na kolejnym spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy w dniu 7 czerwca 2017 r. Odbyło się ono w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, a wzięli w nim udział przedstawiciele władz samorządowych, szkół średnich i wyższych, instytucji kultury oraz branży
browarniczej. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad propozycjami działań i rozwiązań
mających się znaleźć w Planie Działań. Efektem spotkania jest szeroki wachlarz pomysłów,
obejmujących zarówno kursy, szkolenia, organizację festiwali, jak i grywalizację, komiksy itd.
Zebrane propozycje zostały przekazane wykonawcy Planu Działań.
Przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie –
kierownik projektu YouInHerit oraz członkowie zespołu wzięli udział w II Kasztelańskim
Festiwalu Smaków w Sierpcu, który odbył się w dniach 11–13 sierpnia 2017 r., w ramach
którego można było odwiedzić stoisko projektu YouInHerit. Festiwal Smaków jest jednym
z działań pilotażowych przewidzianych w projekcie, dotyczącym rewaloryzacji zawodów
rzemieślniczych.
W dniach 9–12 października 2017 r. w regionie Pomurje w Słowenii odbyło się III
spotkanie tematyczne Partnerów Projektu YouInHerit, którego gospodarzami były gmina
Beltinci i agencja rozwoju Sinergija. Przedstawiciele MBPR, uczestnicząc w tym spotkaniu,
mieli okazję omówić wstępny plan Działania Pilotażowego z partnerami ze Słowenii oraz
przedyskutować założenia Regionalnego Planu Działań.
Doświadczenia z tego spotkania zostały ponownie przedstawione w regionie na III
spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy w dniu 24 października 2017 r. Zaprezentowano
też na nim Plan Działań, poddając konsultacjom zawarte w nim pomysły. Część z nich
będzie mogła być zrealizowana już niedługo, w ramach Działania Pilotażowego. Przewiduje
ono m.in. cykl warsztatów, wystawę tematyczną oraz udział w Festiwalu Smaków w 2018 r.
Zespół YouInHerit tworzą obecnie dyrektor i pracownicy Mazowieckiego Biura
Planowania Regionalnego w Warszawie: dr Elżbieta Kozubek – dyrektor MBPR, kierownik
projektu, Ewa Balanicka – zastępca kierownika projektu YouInHerit, Justyna Horoch –
manager ds. komunikacji, Dorota Chacińska – manager ds. finansowych oraz członkowie
zespołu: Elżbieta Dominiak i Martyna Jaworska (Oddział Terenowy MBPR w Płocku), Marta
Ogniewska i Paulina Szymanik (Oddział Terenowy MBPR w Ostrołęce) i Marcin Rojek
(Oddział Terenowy MBPR w Ciechanowie).
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Więcej informacji o projekcie:
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/YouInHerit.html
http://www.mbpr.pl/aktualnosci-415,plan-dzialan-i-dzialanie-pilotazowe-w-projekcieyouinherit-tematem-iii-spotkania-regionalnej-grupy-interesariuszy-24-pazdziernika-w-sierpcu.html
http://www.mbpr.pl/aktualnosci-413,udzial-przedstawicieli-mbpr-w-spotkaniu-partnerowprojektu-youinherit-w-slowenii.html
https://www.facebook.com/youinherit/photos/a.1844725509092270.1073741833.17868730115
44187/1844725552425599/?type=3&theater
http://www.mbpr.pl/aktualnosci-402,projekt-youinherit-na-ii-kasztelanskim-festiwalusmakow-w-sierpcu.html

Wolontariusze zbierający ankiety podczas Spotkanie Młodych – Muzeum Wsi
Festiwalu Smaków w Sierpcu – sierpień Mazowieckiej – maj 2017 r.
2017 r.

Fot. archiwum MBPR

Fot. archiwum MBPR

