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FORGET HERITAGE

Restauracja obiektów i sektor przemysłów kreatywnych 

“Forgetting to Remember, 
Remembering to Forget” 

Rodney Harrison
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FORGET HERITAGE

Bydgoszcz

Jest miastem raczej przeciętnym,

niepopularnym turystycznie, uważanym

za przemysłowe i nieładne.

jest jednym 
z największych miast 
w Polsce 

11. miejsce pod 
względem powierzchni

8. miejsce pod względem 
liczby ludności

jest dużym ośrodkiem przemysłu, handlu i logistyki oraz 
węzłem drogowym, kolejowym i żeglugi śródlądowej

5. miejsce wśród 
najbardziej zielonych 

miast kraju
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Bydgoszcz jest przemysłowa

Okres po I wojnie światowej dr Marek Chamot w swoim artykule opisuje tak: 

„Bydgoszcz stała się jednym z najbardziej uprzemysłowionych polskich miast. 

Krajobraz miasta, zwłaszcza wzdłuż Brdy aż do Wisły wypełnił się nowoczesnymi 

tartakami, młynami, fabrykami maszyn, stoczniami i cegielniami.” 
http://www.v4revitalization.wsg.byd.pl/userfiles/files/m_chamot_v3r.pdf

Dlatego też ….
Fot. Agencja Gazeta

FORGET HERITAGE
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FORGET HERITAGE

Zrealizowaliśmy projekt związany z dziedzictwem poprzemysłowym 

z aspektem turystycznym

Projekt SHIFT–X z programu Interreg Central Europe (2012 -2014)

zapoczątkował świadomość dziedzictwa kulturowego postindustrialnego jako ogromnej

wartości miasta. W jego efekcie powstał Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła. (ERIH)

T- Technika H – Historia i 2xO – Opowieść TeH2O
Ekspercki udział firmy Locativo z Krakowa
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FORGET HERITAGE

Realizujemy projekt związany z dziedzictwem kulturowym 
i przemysłami kreatywnymi 

Projekt Forget Heritage - pn. Innowacyjne, zrównoważone i replikowalne modele

współpracy publiczno – prywatnej w ramach ochrony porzuconych obiektów wartości

historycznej poprzez wzmacnianie sektora kulturowego i kreatywnego jest kontynuacją

nowoczesnego myślenia o dziedzictwie z dodaniem aspektu biznesowego
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FORGET HERITAGE

Czerwiec 2016 – maj 2019 
+ 6 miesięcy

10 partnerów, 9 miast , 6 krajów

2.500.000 €

8 projektów pilotażowych



TAKING COOPERATION FORWARD 8

FORGET HERITAGE

10 partners from:

• Genua (IT)
• Lombardy Region (IT)
• Ljubjana (SI) – 2 
• Warszawa (PL)
• Bydgoszcz (PL)
• Nuremberg (DE)
• Rijeka (HR)
• Pécs (HU)
• Usti Nad Labem (CZ)
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FORGET HERITAGE

Bydgoszcz miała udział w stworzeniu Enigmy (Marian Rejewski), 

więc nie mamy problemu z rozszyfrowaniem tytułu: 

Innowacyjne, 
zrównoważone                       
i replikowane modele 
współpracy publiczno
– prywatnej 

w ramach ochrony 
porzuconych obiektów 
wartości historycznej 

poprzez wzmacnianie 
sektora kulturowego                                   
i kreatywnego

• stworzenie modelu 

współpracy publiczno

– prywatnej 

• wypróbowanie go 

poprzez projekty 

pilotażowe

• następnie wdrożenie                      

w innych miastach

• wykorzystanie 
pustostanów

• budynków 
wartościowych 
historycznie

• atrakcyjnych dla 
kreatywnego biznesu  

• ścisła współpraca                                        

z przedstawicielami CCI  

(Przemysły Kulturowo                              

– Kreatywne) 

• wsparcie Miasta -

bezpłatne użyczenie 

lokalu na okres 3 lat
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FORGET HERITAGE

Tworzenie międzynarodowego modelu 
zarządzania dziedzictwem kulturowym 
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FORGET HERITAGE

Projekt Pilotażowy w Bydgoszczy 

Centrum Kreatywności  Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście

dostęp do miejsc pracy dla młodych ludzi                                                               

w sektorze kreatywnym i rzemiosła

Stowarzyszenie Pracownia: Jakub Czaplicki, Konrad Kamiński, Krzysztof Daszuta

Nowe wymagania dot. współpracy PPP
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FORGET HERITAGE

Centrum Kreatywności – konkurs dla NGO na prowadzenie obiektu, 

zwyciężyła koncepcja utworzenia MAKERSPACE

• Szkolenia z rzemiosła (kaletnictwo, krawiectwo, 

szewstwo, rękodzieło)

• Szkolenia biznesowe (działalność gospodarcza, marka, 

sprzedaż internetowa)

• Powstanie 3 start-upów rzemieślniczych

• Organizacja okazjonalnych jarmarków z produktami 

rzemieślniczymi 

• Oferta warsztatowa dla dzieci i dorosłych 

• Współpraca z rzemieślnikami, artystami  i instytucjami

• Testowanie modelu współpracy publiczno –prywatnej 

Początek projektu pilotażowego 1.10.2018
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FORGET HERITAGE

Zbyt mało czasu na realizację trudnego projektu pilotażowego, opóźnienie

w realizacji 4 miesiące, konieczność wydłużenia projektu o pół roku

Brak pieniędzy na inwestycję – brak remontu obiektu, brak możliwości

wsparcia finansowego z budżetu miasta, konieczność wyboru obiektu

o średnim standardzie zamiast typowo opuszczonego, konieczność opłacenia

czynszu przez miasto po zakończeniu projektu a w czasie trwania pilotażu

Procedury, w jaki sposób przekazać pieniądze podmiotowi prywatnemu?                                                

Co dla UE oznacza podmiot prywatny? 

Problemy
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FORGET HERITAGE

Co Bydgoszcz z tego ma?

atrakcyjny obiekt dla mieszkańców i turystów

powrót do dawnych tradycji rzemieślniczych

zatrzymanie młodych kreatywnych ludzi

wykorzystanie pustostanów

stosowanie współpracy publiczno – prywatnej w praktyce 

nowe produkty biznesowe i usługi 

promocja szkół zawodowych/branżowych

wsparcie procesów rewitalizacyjnych
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FORGET HERITAGE

Jeśli zainteresowała Cię opowieść o projektach to zapraszamy do kontaktu, na wizyty

studyjne, do pobrania materiałów ze strony Forget Heritage, do zadawania pytań, wymiany

wiedzy, współpracy i na kawę do Bydgoszczy.
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FORGET HERITAGE

I co dalej z projektami dotyczącymi dziedzictwa 

poprzemysłowego i kulturowego?

Kolejny etap Młyny Roethera na Wyspie Młyńskiej jako Centrum Kultury

- wykorzystanie stworzonych technik zarządzania 

Fot. Express Bydgoski
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FORGET HERITAGE

Dziękuję za uwagę

Urząd Miasta Bydgoszczy 

Wydział Zintegrowanego Rozwoju 

Ewelina Rejs

Ewelina.rejs@um.bydgoszcz.pl

tel. 52 585 92 36


