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Konference Crowdfunding4Culture: 
„More than funding“
20. června 2017, Brusel

Josef Bartoš

Financování kulturní sféry je neustále živým 
a mnohdy velmi ožehavým diskusním téma
tem. Vlna negativních komentářů, která se 
každoročně objeví při zveřejnění výsledků 
dotačních řízení, neustává ve své intenzitě. 
Kromě grantových výzev různých institucí 
se v omezené míře nabízí sponzorství ze 
soukromého sektoru. Ve světě se však velmi 
dynamicky rozvíjí alternativní způsob získá
vání peněžních prostředků pomocí oslovení 
široké veřejnosti – takzvaný crowdfunding – 
doslova podpora z davu. U nás se proza
tím využívá spíše sporadicky, existují ale 
i výjimky; mezi ně patří nebývale úspěšná 
kampaň divadelního prostoru Jatka78, při níž 
se na online platformě Hithit vybralo téměř 
dva a půl milionu korun. A právě tématem 
davového sponzoringu v oblasti kultury se 
zabývala konference Crowdfunding4Cul-
ture s podtitulem „More than funding“, která 
proběhla 20. června 2017 v bruselském 
hotelu Bloom. Ve skutečnosti byla závěreč
ným výstupem dlouhodobého výzkumného 
projektu financovaného Evropskou unií pro
bíhajícího pod dohledem jejího výkonného 
orgánu – Evropské komise. Vedením byla 
pověřena belgická organizace IDEA Con-
sult zabývající se výzkumem finančního trhu 
a poradenstvím. Partnerskými organizacemi 
pak byly ECN – European Crowdfunding 
Network a Ecorys. 

Kongres zahájil eurokomisař pro oblast 
vzdělávání, kultury a sportu Tibor Navrac-
sics, který vyjádřil podporu celému projektu 
a následně předal slovo autorkám a orga
nizátorkám studie; Kleitia Zeqová a Isa-
belle De Voldereová ze společnosti IDEA 
Consult představily její výsledky získané 
na základě výzkumu mezi lety 2013–2016. 
Během tohoto období proběhlo na 75 000 
crowd fundingových kampaní, jejichž úspěš
nost se pohybovala kolem hranice 50 %. 
Celková vybraná částka činila 247 milionů 
eur. Autorky však vzápětí poznamenaly, 
že ačkoliv je crowdfunding jednou z mož
ností získávání financí, je stále doplňkovou, 
alternativní metodou fundraisingu. Vybraná 
částka uvedené výše dosahovala pouhých 
7 % z celkových nákladů, které se blíží 
k astro nomické sumě 3,4 miliardy eur. Celý 
výstup projektu pak podrobně mapuje stu
die Crowdfunding: Reshaping the crowd’s 
engagement in culture, jež je dostupná 
online ke stažení.1

Program sympozia tvořily dvě panelové 
diskuse s pozvanými hosty. První s názvem 
Can crowdfunding help renew the 
relation ship between culture and socie ty? 
moderovala Mary McCarthyová, ředitelka 

1 Studie je zdarma ke stažení na webových stránkách 
projektu: https://crowdfunding4culture.eu/study
reshapingcrowd’sengagementculturenowavailable.
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National Sculpture Factory v irském Corku. 
Jejími hosty byli Lisa Westcott Wilkinsová 
(ředitelka britského DigVentures), Mikel 
Diez Sarasola (vedoucí kabinetu zástupce 
pro kulturu a turismus v baskické Gipuzkoe), 
Ide Mensová (fundraiser a PR manažer 
Dutch National Opera & Ballet) a Christoph 
Nagel (manažer evropské pobočky ame
rické crowdfundingové platformy Kickstar
ter). Všichni diskutující se shodovali, že 
použitím crowdfundingu v rámci svých 
projektů získali nejen finanční prostředky, 
ale také se zlepšily vztahy mezi jejich orga
nizací a veřejností. Tento postřeh vystihuje 
i podtitul samotné konference naznačující, 
že v crowdfundingu nejsou primární získané 
finance, ale vytvoření, upevnění a soudrž
nost komunity. Tak například Wilkinsová 
popisovala, jak se díky kampaním podařilo 
vytvořit komunitu příznivců archeologie, kteří 
nejenže podpořili samotné vykopávky, ale 
zároveň mohli být součástí jejich výzkumu. 
Nagel jako zástupce sbírkové platformy 

pak přinesl jiný pohled na věc; upozornil 
na rozdíl v pojetí této metody v Americe 
a v Evropě. Dvě největší platformy s mezi
národním dosahem – Kickstarter a Indie
gogo – sídlí na americkém kontinentu, kde 
je crowdfunding zcela běžným nástrojem 
financování. Oproti tomu Evropa je domo
vem zhruba 600 platforem, avšak podle jeho 
názoru je zde na crowdfunding ne ustále 
pohlíženo jako na „žebrání o peníze“.

Ústřední téma druhého panelu znělo 
Investing in culture through crowdfun-
ding: risks and opportunities. Diskusi 
moderoval Oliver Gajda (výkonný ředitel 
European Crowdfunding Network), hosty 
tohoto panelu byli Virginie Civraisová 
(generální ředitelka belgického investič
ního fondu St’art S.A), Henri Laupmaa 
(zakladatel crowdfundingové platformy Hoo
andja, generální ředitel equity2 crowdfundin
gové platformy Fundwise), Luka Piškorič 

2 Equity crowdfunding je takový typ financování, kdy 
zájemci kupují podíl v dané společnosti.

Druhý diskusní panel (zleva Henri Laupmaa, Virginie Civraisová, Luka Piškorič, Elisabetta Lazzarová, Oliver 
Gajda), foto Robin Cuvillier
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(jed natel a spoluzakladatel slovinské nezá
vislé organizace Poligon pro podporu osob 
samostatně výdělečně činných) a Elisa-
betta Lazzarová (profesorka kreativní eko
nomiky na University of the Arts v Utrechtu). 
Diskutující se měli zaměřit na praktické zále
žitosti, na pozitiva i negativa zmíněné metody. 
Ačkoliv bylo téma jasně vymezeno, debata 
se mu zcela vzdálila, ve výsledku se jednalo 
o neurčitou změť různorodých informací. To 
však vyvážila následující část konference, 
jejíž součástí byly tři paralelní semináře. Jed
ním z nich byl workshop Tips and tricks on 
using crowdfunding for creatives and cul-
tural organisation, který vedly autorky stu
die De Voldereová a Zeqová. Díky získaným 
zkušenostem při práci na tomto projektu 
mohly případným zájemcům poskytnout uži
tečné rady včetně konkrétních případových 
studií.3 Účastníky tak provedly jednotlivými 

3 Případové studie jsou taktéž dostupné online na 
https://crowdfunding4culture.eu/casestudies.

kroky kampaně, od prvotního plánování 
(doporučovaly alespoň dva měsíce před 
začátkem akce) až po získání plné výše 
požadovaných prostředků a následnou 
péči o dárce. Zároveň také vysvětlily, proč 
téměř všechny platformy omezují trvání kam
paní na 4–6 týdnů (u českých platforem je 
to zpravidla 30 nebo 45 dní); důvodem 
je naléhavost a neodkladnost příspěvku, 
podprahový tlak na přispěvatele, kteří tak 
mají vyměřený čas. Z jejich výzkumu totiž 
vyplývá, že pokud zájemce sbírku na on
line platformě navštíví a následně odejde 
s myšlenkou, že přispěje později, ve většině 
případů se tak již nestane.

Druhý seminář s názvem How can crow-
dfunding platforms best assist creatives 
and culture organisations? vedli Roy Cre-
mers a Kristel Casanderová z nizozemské 
crowdfundingové platformy Voordekunst. 
Autoři posledního workshopu Sylvia 
Ammanová (majitelka rakouské poraden
ské firmy Inforelais) a Joost Heinsius (autor 

Isabelle De Voldereová, foto Robin Cuvillier
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blogu Values of Culture & Creativity) stano
vili jeho téma následovně: Harnessing the 
power of the crowd to leverage public and 
private funding for culture. Konferenční 
program (ke škodě účastníků) nedovo
lil vybrat si více než jeden z workshopů. 
Otázkou tak zůstává, zda by nebylo lepší 
celou akci prodloužit, nežli nutit posluchače 
k selektivnímu výběru.

Předposlední bod sympozia byl zalo
žen na obdobném principu, kdy si návštěv
níci mohli zvolit, zda stráví devadesát minut 
mezi interaktivními prezentacemi představi
telů různých organizací, nebo odpočinkem 
při šálku kávy. Úkolem přednášejícího bylo 
představit během půl hodiny činnost své 
organizace. Návštěvníci tak mohli vyslech
nout tři zástupce nebo korzovat mezi pří
tomnými. Pomyslné přesýpací hodiny pak 
představovali sami organizátoři kongresu, 
kteří po vypršení času procházeli mezi účast
níky a zvonili zvonečky. Svá témata (psána 
kurzívou) přednesli tito: Marko Gregoro-
vič (Crowdfunding Academy): The power 
of crowdfunding in Central and Eastern 
Europe, Ludo Dhelf a Sara Stevenso-
nová (Socrowd): How to use crowd to 
generate interest-free loans for culture?, 
Martina Lodiová (Kicker Aster): Using 
crowdfunding as a leverage tool for the 
cultural and creative industries, Edouard 
Meier (KissKissBankBank): Crowd funding 
house: innovative ways to engage crowd-
funders, Stefanie Thomasová (Cumedia): 
Culture Agora, a connector, multiplier, 
and powerhouse tool at the service of 
your creative projects, Jonathan Bone 
(Nesta): Can matchfunding replace grant 

giving for arts and culture? a Isabel Jan-
senová (Nordsarter): Can public authori-
ties promote creative industries through 
crowdfunding?. 

Celodenní setkání pak zakončil krátký 
rozhovor Mary McCarthyové s Walterem 
Zampierim, vedoucím oddělení kulturní 
politiky Evropské komise na téma další pod
pory crowdfundingu v kulturní sféře. Inter
view plynule přešlo v závěrečné shrnu tí 
celého sympozia a prostor byl i pro závě
rečné dotazy. Kleitia Zeqová v odpovědi 
na jeden z nich týkající se tématu omezování 
projektů ze strany provozovatelů platforem 
připomněla kampaň na mobilní aplikaci pro 
adopci dětí. Ta měla fungovat na stejném 
principu jako dnes rozšířená seznamovací 
aplikace Tinder – rodiče si měli vybírat své 
budoucí potomky pomocí fotografií, u nichž 
by označovali líbí/nelíbí. Kampaň se setkala 
s velkou nevolí veřejnosti a zástupci plat
formy Kickstarter se následně rozhodli pro
jekt ukončit.

Konference byla svým zaměřením 
na využití crowdfundingu pro umění první 
svého druhu. Díky velkorysému financo
vání několikaletého výzkumného projektu 
ze zdrojů Evropské unie nabízeli organizá
toři vybraným účastníkům i úhradu ubyto
vání a cestovních výloh. Možná i proto se 
mezi přítomnými objevilo několik českých 
zástupců, například z Ministerstva kultury 
České republiky, Národního divadla v Brně, 
Divadla Petra Bezruče nebo z organizace 
Svět knihy. Domnívám se, že to je dobrý 
základ pro to, aby se i v České republice 
stal crowdfunding užívanějším nástrojem, 
nežli tomu bylo doposud.


