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Działanie pilotażowe w projekcie YouInHerit 
– o historii browarnictwa na Mazowszu, 
potrzebie współpracy międzyinstytucjonalnej 
i dobrej komunikacji

Zespół projektu YouInHerit, realizowanego 
w Mazowieckim Biurze Planowania Regionalnego 
w Warszawie

Wstęp

Samorząd Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro 
Planowania Regionalnego w Warszawie, uczestniczy w projekcie realizowanym w ramach 
programu Interreg Europa Środkowa: “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” (akronim: YouInHerit). 

Realizacja projektu przewidziana jest na 36 miesięcy (od czerwca 2016 r. do maja 2019 r.). 
Udział 12 partnerów z 6 regionów europejskich z 5 krajów UE (Węgry, Słowenia, Włochy, 
Chorwacja i Polska) umożliwi wymianę doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie 
międzynarodowym.  

Projekt koncentruje się na zagadnieniu zarządzania dziedzictwem kulturowym 
w dostosowaniu do nowych wymagań rynku. Podstawowym celem projektu jest poprawienie 
możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnego zasobu dziedzictwa 
kulturowego. Projekt zakłada wykorzystanie potencjału regionu, dotyczącego tradycji 
piwowarskich, dla odrodzenia tradycji i rzemiosła poprzez zaangażowanie młodzieży oraz 
władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji.

1. Działanie pilotażowe

 Projekt YouInHerit zakłada realizację 3 typów działań pilotażowych w ramach pakietu 
roboczego WP2 – Testowanie narzędzi waloryzacji dziedzictwa kulturowego poprzez 
zaangażowanie młodzieży. Samorząd Województwa Mazowieckiego wraz z Partnerem  
ze Słowenii (Region Pomurje) przy udziale Regionalnej Grupy Interesariuszy oraz 
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zaangażowaniu ludzi młodych realizuje działanie pilotażowe o nazwie „Budowanie 
potencjału poprzez warsztaty dla władz lokalnych i interesariuszy, wystawę 
o dziedzictwie kulturowym i Festiwal Smaków”. Jest to działanie polegające na testowaniu 
narzędzi związanych z tradycyjnym rzemiosłem przy zaangażowaniu młodych ludzi oraz 
władz lokalnych, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji, które ma na celu 
poprawę sytuacji w zakresie ochrony i waloryzacji dziedzictwa kulturowego (zwiększenie 
możliwości wykorzystania tradycyjnego rzemiosła, jako niematerialnego zasobu 
dziedzictwa kulturowego) w obszarze zdefiniowanych luk. Luki zidentyfikowano i opisano 
na etapie sporządzania Regionalnych Analiz Status Quo oraz w Studium Porównawczym 
w następujący sposób: luki społeczne, luki instytucjonalne, luki prawne, luki finansowe, luki 
tożsamościowe, luki marketingowe / komunikacyjne. 

Działanie pilotażowe jest przede wszystkim sposobem na rozwiązanie problemów 
i osiągnięcie konkretnych celów w zakresie określonych luk, w szczególności w odniesieniu 
do: 

•	 luk społecznych, 
•	 luk tożsamościowych, 
•	 luk instytucjonalnych. 

2. Warsztaty

Celem warsztatów jest usprawnienie współpracy między jednostkami samorządu 
terytorialnego i urzędami pracy oraz zwiększenie kompetencji kadry lokalnych instytucji  
w zakresie znajomości dziedzictwa kulturowego, by skutecznie włączyć młodych ludzi  
w poszukiwanie nowych rozwiązań korzystnych dla ich lokalnych społeczności.

Zaplanowane zostały dwa rodzaje warsztatów dla interesariuszy: teoretyczne 
i praktyczne. Cykl szkoleń z kompetencji miękkich, bazujących na wiedzy teoretycznej, 
przeznaczonych dla pracowników urzędów lokalnych i urzędów pracy będzie uzupełniony 
kursem na temat historii regionalnych rzemiosł. Trening umiejętności miękkich obejmować 
będzie następujące tematy: relacje interpersonalne, zarządzanie zadaniami, pozyskiwanie 
funduszy, autoprezentacja, zakładanie firm, negocjacje, autoprezentacja i wystąpienia 
publiczne, retoryka i negocjowanie, pozyskiwanie prywatnego i publicznego finansowania. 

Równolegle prowadzone będą warsztaty praktyczne dla młodzieży z dziedziny 
browarnictwa, jego historii na Mazowszu oraz praktycznych aspektów piwowarstwa, 
uzupełnione o profesjonalne doradztwo w zakresie otwierania i prowadzenia własnego 
biznesu. Szkolenia te będą prowadzone przez eksperta w dziedzinie browarnictwa. 
Szkolenia przewidziane są w pierwszej połowie 2018 r. Do celów szkoleniowych zostaną 
przygotowane specjalne materiały.

Pierwsze warsztaty w ramach Działania Pilotażowego projektu YouInHeritodbyły się  
w dniach 21–22 marca 2018 r. na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Wzięli  
w nich udział przedstawiciele ważnych lokalnych instytucji: Burmistrz Miasta Sierpc – 
Pan Jarosław Perzyński, pracownicy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Sierpcu, 



127MAZOWSZE Studia Regionalne nr 25/2018
III. Varia/Miscellaneous 

przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filii w Płocku, Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu, Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc, Muzeum 
Wsi Mazowieckiej, Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie i jego 
Oddziału Terenowego w Płocku oraz uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. 

Spotkanie rozpoczęto od przedstawienia założenia, celów i składowych projektu 
YouInHerit. Następnie odbyły się warsztaty prowadzone przez firmę Kontekst HR Polska 
Sp. z o.o., które dotyczyły współpracy i komunikacji interpersonalnej. 

W drugim dniu warsztatów miał miejsce wykład Dyrektora Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta Sierpc, Pana Michała Webera, na temat historii browarnictwa na terenie 
Sierpca. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne związane z umiejętnością komunikacji 
i współpracy międzyinstytucjonalnej.

Na zakończenie Prezes Stowarzyszenia Regionalnych Browarów, Pan Andrzej Olkowski, 
przedstawił wykład na temat aktualnej sytuacji i przyszłości tradycyjnego browarnictwa 
w Polsce. Omówił też praktyczne aspekty prowadzenia własnej działalności w tej dziedzinie. 
Młodzież otrzymała ciekawe propozycje odbycia stażu zawodowego. 

3. Wystawa

W czerwcu 2018 r. planowane jest otwarcie wystawy na temat historii browarnictwa 
w Sierpcu, promującej rzemiosło browarnicze, jako ważny składowy element dziedzictwa 
kulturowego. Wystawa uzupełniona będzie o materiały promocyjno-informacyjne nt. 
projektu YouInHerit. Zostanie przygotowana we współpracy z Pracownią Dziejów Miasta 
Sieprc, przy aktywnym udziale młodzieży. W trakcie trwania wystawy planowane są 
sesje analityczne dotyczące materiałów historycznych, spotkania z lokalnymi ekspertami 
w zakresie browarnictwa. Działanie to będzie odpowiadać na luki społeczne i tożsamościowe. 

4. Festiwal Smaków

Kulminacją całego działania pilotażowego będzie Festiwal Smaków w Sierpcu w sierpniu 
2018 r. Przygotowanie do tego wydarzenia będzie okazją do wykorzystania wiedzy 
i kompetencji nabytych podczas szkoleń. Festiwal Smaków zaangażuje również młodych ludzi 
i będzie służyć jako wspólny cel współpracy młodzieży z przedstawicielami pracowników 
administracji lokalnej. Ukończenie tej kulminacyjnej części działania pilotażowego będzie 
odpowiedzią na luki społeczne, tożsamościowe i instytucjonalne zidentyfikowane w fazie 
analitycznej projektu. 

5. Zaangażowanie młodzieży

W realizację działania pilotażowego zostaną zaangażowani młodzi ludzie poprzez 
uczestnictwo w warsztatach, udział w przygotowaniu wystawy tematycznej oraz Festiwalu 
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Smaków w Sierpcu. Młodzi ludzie, na zasadzie wolontariatu, będą rozdawać ulotki 
i uczestniczyć w innych działaniach promocyjnych podczas trwania imprezy. Rozważa się 
wypożyczenie  strojów regionalnych w celach promocyjnych/marketingowych. Młodzi 
ludzie wykorzystają zdobytą wiedzę o historii browarnictwa na Mazowszu podczas 
przygotowywania wystawy historii browarnictwa w Sierpcu. 

Uczestnikami projektu są uczniowie lokalnych szkół, m.in. uczniowie Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu. Jest to grupa ponad 20 zaangażowanych 
młodych ludzi w wieku 18+.

6. Rola interesariuszy

Regionalna Grupa Interesariuszy (RSG) jest główną grupą docelową, biorącą udział 
w warsztatach. Interesariusze zaangażowani w działanie pilotażowe to: administracja 
lokalna, inne organizacje lokalne, uczniowie lokalnych szkół. Członkowie RSG będą 
uczestniczyć w działaniach promocyjnych, publikując informacje o projekcie YouInHerit 
na swoich macierzystych stronach internetowych. Informacje te będą dotyczyły ogólnych 
założeń projektu, jak również realizowanego Działania Pilotażowego.

Regionalna Grupa Interesariuszy (RSG) tworzy płaszczyznę dialogu i współpracy, 
wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy różnymi podmiotami życia społeczno-
gospodarczego, biorącymi czynny udział w działaniach. Udział RSG w pracach projektu, 
w tym w działaniu pilotażowym, stanowi także deklarację chęci partycypacji oraz 
wykorzystania jego rezultatów w praktyce.

7. Pilotażowe wizyty krzyżowe – dzielenie się wiedzą

Partnerami Mazowsza w działaniu pilotażowym jest Development Agency Sinergija Ltd 
(Razwojna Agencija Sinergija d.o.o.) – RAS – Region Pomurje, Słowenia oraz gmina Beltinci, 
Słowenia. 

W ramach działania pilotażowego przewiduje się dwie wizyty studyjne/cross visits 
w Polsce i Słowenii, w celu wymiany doświadczeń zdobytych podczas testowania narzędzi. 
Podczas wizyty studyjnej w Polsce, planowany jest m.in. udział partnerów ze Słowenii w Fe-
stiwalu Smaków w Sierpcu.

Doświadczenia zebrane podczas realizacji Działania Pilotażowego posłużą do aktualizacji 
Planu Działań w projekcie YouInHerit i przyczynią się do realizacji założonych w projekcie 
celów.
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Warsztaty na temat komunikacji Warsztaty na temat komunikacji – 
Czym charakteryzuje się dobra współpraca?

Warsztaty na temat komunikacji – 
zasady współpracy w praktyce

Uczestnicy warsztatów YouInHerit 
w dniach 21-22 marca 2018 r.


