
CROWDFUNDING AKO NÁSTROJ

FINANCOVANIA KULTÚRNYCH

PROJEKTOV



Našou misiou je aktívne prispievať k
rozvoju a kultivácii darcovstva a

občianskej spoločnosti na Slovensku



ČO JE

CROWDFUNDING
„Získavanie malého množstva peňazí

 od veľkého množstva ľudí

 prostredníctvom verejnej výzvy na

internete, za účelom financovania

konkrétneho projektu.“

Európska komisia





marec 2015 741 kampaní  2 888 311 € 

           Sme miestom pre podporu dobrých vecí. Spájame
aktívnych ľudí, ktorí chcú realizovať svoj projekt s

verejnosťou, ktorá ho môže podporiť. 
 



STARTLAB
crowdfundingový portál fungujúci na
princípe odmeňového crowdfundingu
otvorený pre každého
zameraný na lokálne projekty a
produkty, ktoré musia musia mať
verejnoprospešný charakter
verejnosť môže podporiť ich realizácie
prostredníctvom tzv. kampane s
limitovanou dĺžkou trvania
podporovateľ si ako odmenu za
príspevok môže vybrať niektorú z
odmien, ktoré autor ponúka



PODPORUJEME
všetky projekty verejnoprospešného
zamerania
ich autorom môže byť akákoľvek
osoba (FO, MVO, s.r.o., ...)



Projekt musí mať verejnoprospešný zámer
projekt musí mať jasne definovaný cieľ a bude uskutočnený v presne definovanom
čase
projekt musí uvádzať všetky relevantné informácie, ktoré ho odlišujú od nápadu
projekt nemôže slúžiť na podporu životných potrieb jednotlivca či financovanie
bežnej prevádzky organizácie

OBSAHOVÉ

KRITÉRIÁ



PREDTÝM AKO

ZAČNETE...

Prečo chcete robiť kampaň, čo chcete

dosiahnuť?

Viete, koho chcete osloviť?

Máte dosť času sa kampani venovať?

Máte na to ľudí?

Máte na to rozpočet?



čo je cieľom/výstupom projektu?

budú mu ľudia rozumieť?

kedy a kde ho chcete realizovať?

koľko vás bude stáť?

v akom je teraz stave, čo všetko už máte hotové?

čo k nemu viete ukázať?

viete, ako ho pre ľudí spravíte atraktívnym?

VYMYSLITE

PROJEKT

https://www.startlab.sk/abyvedanebolabieda/



PRIPRAVTE

KAMPAŇ

popis projektu

video

odmeny

komunikačný plán

1.

2.

3.

4.

cieľová suma

dĺžka trvania kampane



POPIS 

PROJEKTU

Zrozumiteľný,

stručný,

členitý,

obrázky/videá/GIF,

8 sekúnd

https://www.startlab.sk/kurenieprelyceum/ https://www.startlab.sk/uradnickycin/ https://www.startlab.sk/milan/



Krátke

funkčné

autentické

s titulkami

prečo by ho ľudia mali pozerať?

VIDEO

https://www.startlab.sk/schaubmarovmlyn/ https://www.startlab.sk/Rozpravkari/ https://www.startlab.sk/rusinskakuchyna/ https://www.startlab.sk/sphera/



Vecné/ Symbolické/značkové/zážitkové
originálne a jedinečné
osobné
v rôznych cenových rozostupoch

ODMENY









Ako sa ľudia o vašej

kampani dozvedia?
KOMUNIKAČNÝ

PLÁN



KOMUNIKAČNÝ

PLÁN

Ako sa ľudia o vašej

kampani dozvedia?

blízke okolie

komunita

verejnosť

1.

2.

3.

KOMUNIKAČNÝ

PLÁN



OBSAH
novinky o projekte

info k odmenám
info o vás

zo zákulisia
 

FORMA KANÁL
text

video
grafika

fotografia
GIF

email
Facebook
Instagram

médiá
influenceri

 

Ako sa ľudia o vašej

kampani dozvedia?
KOMUNIKAČNÝ

PLÁN



NAHRÁTE

KAMPAŇ





využívajte všetky kanály a spôsoby, ktoré

máte k dispozícii: emaily, sociálne siete,

PR, známe osobnosti...

pridávajte updaty cez Novinky či

aktualizáciu popisu

pridávajte odmeny

merajte a vyhodnocujte komunikačné

aktivity



ak nie je, peniaze ľuďom vrátime



PO ÚSPEŠNEJ

KAMPANI



Preštudujte si informácie u nás na StartLabe a na zahraničných portáloch,

inšpirujte sa inými: veľa dobrých skúseností je prenosných, všímajte si, ako to

robia iní,

snažte sa byť pre ľudí zrozumiteľný, transparentný a pracujte s ich emóciami,

dobre nastavené, originálne a kreatívne odmeny môžu vašu kampaň výrazne

posunúť k úspechu,

komunikácia počas kampane, najmä v online priestore, je pre úspech kľúčová. Je

dôležité pripraviť si ju vopred, ideálne s ňou začať ešte pred kampaňou. Ak viete,

že to nie je vaša silná stránka, spojte sa s niekým, kto vám pomôže.

nebojte sa vyskúšať to: neúspešná kampaň nie je zlyhanie, ale skúsenosť :) 

 TIPY

https://www.startlab.sk/navody


ZUZANA ZAŤOVIČ

project manager

zuzana@startlab.sk
0918 393 972


