Odborný modul Crowdfunding
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Než začneme – co je odborný modul Crowdfunding
(… a co není)
Tento modul je …

• úvod do finančního konceptu
crowdfundingu
• schopen vyhodnotit dopad
crowdfundingu na EE a REN
• praktický a vhodný pro iniciativy
zaměřené na budování kapacit
• postaven na konceptech (jako je
NPV a IRR) zahrnutých v dalších
studijních materiálech této sady

Tento modul není …

• vyčerpávající a úplný seznam
všech činností crowdfundingu
• vědecká studie porovnávající
různé metody hodnocení a
navrhující „jednu nejlepší”
metodu

• použitelný ve všech zemích bez
zohlednění místních podmínek
• plán pro zahájení
crowdfundingové kampaně
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Studijní výsledky
• Na konci tohoto modulu by měl být účastník schopen:
•
•
•
•

Vysvětlit, co je crowdfunding a jak jej lze využít
Rozlišit různé druhy crowdfundingu
Pochopit důležitost výběru vhodné platformy a podpůrné organizace
Identifikovat, jaké jsou výhody crowdfundingu a příležitosti spojené s
crowdfundingem pro energetickou účinnost
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1

Definice

• Crowdfunding (CF) je „aktivita získávání velkého počtu lidí, obvykle
prostřednictvím internetu, z nichž každý zaplatí malé množství peněz, aby
poskytli finance pro obchodní projekt“.

Zdroj:
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/crowdfundin
g
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1

Co je Crowdfunding?
Crowd (dav) + funding (financování) = crowdfunding (davové financování) → outsourcing získávání kapitálu
davu
To dělá crowdfunding alternativní formou financování.
Rostoucí popularita:
• Obliba Crowdfundingu s objevem internetu roste. Nicméně na internetu se crowdfunding nezrodil,
existuje již dlouhou dobu. Mezi příklady crowdfundingu patří katedrály napříč Evropou, a dokonce Socha
Svobody!
• Počet vyhledávání slova „crowdfunding“ na Googlu
se prudce zvýšil, a také se zvýšil počet
crowdfundingových platforem a dalších
zainteresovaných účastníků (přispěvatelů, iniciátorů,
vlastníků).

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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S Crowdfundingem související pojmy:
• Žádost o finanční prostředky poskytnuté
širokou veřejností na podporu projektu
nebo společnosti se nazývá
crowdfundingová kampaň.

• Kampaň je obvykle vedena
prostřednictvím stránky kampaně
spuštěné na zprostředkovatelské
internetové platformě zvané
crowdfundingová platforma.

Tento příklad ukazuje stránku kampaně
Frizle na platformě Conda

Zdroj: CrowdStream Training Guide
and Conda.at
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2

Relevantní účastníci
• Obvykle jsou 4 relevantní účastníci CF projektů:
•
•
•
•

Iniciátoři (autoři projektů)
Přispěvatelé
Platformy
Podpůrné organizace

• Jednoduše řečeno: Iniciátoři (autoři projektů) získávají finanční
prostředky od přispěvatelů prostřednictvím platformy. Podpůrné
organizace poskytují asistenci v různých fázích a různým zúčastněným
stranám.

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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2

Relevantní účastníci: Iniciátoři
Popis

Kdo?

Iniciátoři

• Jednotlivci s iniciativou, která potřebuje investice
• Také nazývaní tvůrci nebo zakladatelé
• Kdokoli s dobrým nápadem nebo dobrou sítí může spustit crowdfundingovou
kampaň

Jednotlivci, kteří nabízejí peněžní prostředky crowdfundingovému projektu
Přispěvatelé/
Podporovatelé

Investoři

Crowdfunding založený na vlastním kapitálu

Věřitelé

Crowdfunding založený na půjčování

Podporovatelé

Crowdfunding založený na odměnách

Dárci

Crowdfunding založený na bázi darů

Zdroje: CrowdStream Training;
Crowd-Fund-Port Guide and
Conda.at
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Relevantní účastníci: Iniciátoři

Projekty jsou obvykle financovány prostřednictvím crowdfundingu v
jejich časných fázích. To iniciátorům umožňuje:
•
•
•
•
•
•

Testovací marketing
Najít kanály & cílové skupiny
Propagovat jejich různé produkty
Získat validaci na trhu určitého sektoru produktů
Pochopit motivaci a očekávání spotřebitele
Spojit se s novou cílovou skupinou

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Relevantní účastníci: Iniciátoři

Lákavé
odměny

Kvalitní
nápad a
zacílení

Dobrá
marketingová
kampaň

Síla Vaší sítě

Klíčové
faktory

• Úspěšné kampaně často
zaznamenávají významné podíly ve
fázi spouštění, kdy je jednodušší získat
podporu od rodiny, přátel a sítě.
• Zaznamenávají také nárůst v
závěrečné fázi, kdy se čas kampaně
chýlí ke konci.
• Zobrazení procenta financování je
důležité, protože ovlivňuje chování
přispěvatelů.
• Většina kampaní, které jsou schopny
překročit 10% objemu finančních
prostředků během počáteční fáze, je
úspěšně financována.

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Relevantní účastníci: Platformy
• Platformy jsou prostředníky mezi iniciátory a přispěvateli. Propojují je prostřednictvím internetu a
umožňují jim finanční podporu a tok informací.

• Crowdfundingové platformy se objevují posledních 10 let, v současné době jich lze najít stovky.
Crowdfundingový model
Existují crowdfundingové
platformy založené na bázi
darů, odměn, půjčování
nebo vlastním kapitálu.

Zeměpisné pokrytí
Některé jsou globální.
Nicméně existuje několik
regionálních a lokáních
platforem, které jsou pro
daný typ projektu často
vhodnější a poskytují mu
lepší služby. Většina
evropských platforem
pokrývá pouze regionální
oblasti.

Typ projektu/Zaměření

Model úspěšné kampaně

Crowdfundingem může být
financováno mnoho druhů
projektů, od charitativních
po investiční. Různé typy
investorů preferují různé
platformy. Např. investoři
zaměřující se na projekty
udržitelnosti by mohli
preferovat platformu, která
se na takové investice
zaměřuje.

“Nech si to všechno”
Stanovený cíl financování
není závazný. Všechny
získané peníze jsou
převedeny do projektu.
“Všechno nebo nic” (více
častý model) Až po dosažení
cíle financování jsou peníze
převedeny do projektu, jinak
jsou vráceny přispěvatelům.

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Relevantní účastníci: Podpůrné organizace
Mohou být z velké části rozděleny do dvou oblastí:

Finanční zúčastněné strany → Jednotlivci nebo organizace, které by se
připojily k vašemu investičnímu projektu a vykonávaly by konkrétní činnost
nebo by očekávaly zisk po dokončení projektu.
• Finanční instituce: společnosti operující s peněžními transakcemi, jako jsou vklady nebo půjčky
(např. banky)
• Investiční společnosti: společnosti investující a dosahující zisku z obchodních podílů na
projektech
• Business angels: investoři – jednotlivci, kteří mohou také působit jako mentoři

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Relevantní účastníci: Podpůrné organizace
Mohou být z velké části rozděleny do dvou oblastí:

Veřejnost a zprostředkovatelé → Obvykle neziskové organizace, které
přispívají projektu v různých aspektech, jako je poskytování poradenství
nebo finanční podpora.
• Dotační instituce: agentury, které přispívají k regionálnímu rozvoji prostřednictvím finančních
nástrojů a dotací
• Inkubátory, akcelerátory a organizace podporující podnikání: firmy nabízející podporu
začínajícím společnostem. Mohou nabízet mentoring, poskytovat pracovní místo, poskytovat
pomoc při rozvoji podnikání nebo zprostředkovat přístup k financování
• Komory a asociace: nevládní organizace zastupující pracovníky mohou poskytovat
poradenské a informační služby

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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3

Typy crowdfundingu
• Dva hlavní typy crowdfundingu jsou crowdfunding s nefinanční
návratností a crowdfunding s finanční návratností. Ty mohou být
rozděleny do 5 podskupin.
Nefinanční návratnost

Dary

Odměny

Crowdinvesting

Předprodej

Vlastní kapitál

Půjčky

Finanční návratnost

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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3A

Crowdfunding s nefinanční návratností
• Primární motivací pro podporu nefinanční crowdfundingové kampaně může být
• Emocionální atraktivita kampaně
• Symbolický dar nebo odměna
• Atraktivita produktu

Dary

Odměny
Předprodej

Originální a nejoblíbenější. Používá se k podpoře sociálních, politických,
akademických aj. projektů. Dárci na oplátku nic nedostávají.
Přispěvatel obvykle dostane symbolickou odměnu. Hodnota odměny
neodpovídá výši finančního příspěvku (např. ručně psaná kartička s
poděkováním). Motivace je podobná crowdfundingu na bázi darů.
Iniciátor nabízí přispěvatelům prototyp nebo finální produkt či službu,
která je výsledkem kampaně. Model je často používán na stránkách jako
je Kickstarter.
Zdroj: CrowdStream Training Guide
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3A

Výhody crowdfundingu s nefinanční návratností

Výhody pro přispěvatele
• Mohou si koupit produkt z kampaně dříve než ostatní
• Mohou svoji podporu kampaně zveřejnit
• Získají další produkty, které často nejsou dostupné

Výhody pro firmy
• Získané finanční prostředky nemusí být vráceny zpět
• Kromě získání finančních prostředků lze již vybudovat zákaznickou základnu
• Lze oslovit mnohem větší cílovou skupinu
• Marketingový nástroj pro další rozvoj
Zdroj: Conda.at
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3A

Příklad projektu crowdfundingu
Ty a já, společně pro mateřskou školu v Pregradě
Naša radost byla založena v roce 1997 a je to v současnosti jediná
mateřská škola v malém městě Pregada.

Cíl investice: opravit střechu & instalovat izolaci ke zlepšení
energetických vlastností budovy
Finanční mix:
40%: grantová podpora z Národního fondu pro ochranu životního prostředí a
energetickou účinnost
40%: rozpočet města
20%: prostřednictvím CF kampaně na Croenergy.eu

Cílová částka: 13,000 EUR s využitím modelů crowdfundingu na bázi
darů a odměn.
Kampaň trvala 6 měsíců a byla naprosto úspěšná, překročila cíl
financování. Práce na energetické renovaci byly dokončeny v létě 2016.

Zdroj: E-FIX Case study analysis of alternative financing of energy projects, 2018
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3B

Crowdfunding s finanční návratností
Dav by mohl investovat do
začínajících společností (na bázi
vlastního kapitálu) nebo nabízet
půjčky malým a středním
podnikům za specifických právních
podmínek (na bázi půjček).
Proč by to společnost mohlo
zajímat?
• Primárně proto, že to může sloužit
jako doplňková forma financování

Zdroje: CrowdStream Training Guide
a Conda.at

22

3B

Crowdfunding na bázi vlastního kapitálu
• Tento typ se často nazývá Crowdinvesting a přispěvatelé jsou často
Crowdinvestoři, zejména v německy mluvících zemích.
• Malí investoři získají podíly ve společnosti
•
•
•
•

Malé a střední firmy
Startupy
Nemovitosti
Speciální projekty

• Riziko je limitováno výší částky podílu
• Úspěšné podnikání může mít atraktivní výnosy. Neúspěšné podnikání vede ke ztrátě
investice.

• Investovaná částka může být velmi nízká (záleží také na platformě)
• Často začíná na 100 EUR na projekt

Zdroje: CrowdStream Training Guide
a Conda.at
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3B

Příklad projektu Crowdinvestingu
Účast občanů 2.0
Oekostrom AG byla první firmou v německy mluvících zemích, která
zahájila CI kampaň zaměřenou na růst vlastního kapitálu.

48 hodin po zahájení kampaně v roce 2017 byly akcie nabízené
firmou Oekostrom AG vyprodány. Celkem 439 investorů zajistilo
firemní akcie rakouského největšího nezávislého poskytovatele
energií v hodnotě jednoho milionu EUR.
Cíl financování: rozšířit zařízení elektrárny pro obnovitelné zdroje
energie

Detaily smlouvy:
Vydané akcie: 11 323 registrovaných akcií
Cena: 100 EUR
Obchodování: prostřednictvím obchodní platformy Oekostrom AG na
aktie.oekostrom.at
Výplata dividend za nové akcie: poprvé v roce 2017 (platba v roce 2018)
Hlasovací práva: poprvé na Výroční valné hromadě v roce 2017

Zdroj: E-FIX Case study analysis of alternative financing of energy projects, 2018
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3B

Crowdfunding na bázi půjček
• Tento typ se často nazývá Crowdlending nebo peer-to-peer-lending
zejména v německy mluvících zemích.
• Přispěvatelé půjčují své peníze (soukromé mikropůjčky) určité osobě
přímo nebo prostřednictvím crowdfundingové platformy
• Přispěvatelé získávají zpět jistinu a úroky sjednané předem. Výše úrokové
sazby souvisí s individuálním rizikem každého projektu a také s poptávkou a
nabídkou.

• Jedná se o “mezipatrový kapitál”. V případě platební neschopnosti
mají všichni ostatní věřitelé přednost v získání svých peněz.

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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3B

Příklad projektu Crowdlendingu
Slunečné střechy města Križevci
Cíl investice: síť solární elektrárny o výkonu 30 kW umístěné na střeše
Podnikatelského centra Križevci (KEC). Elektřina vyrobená na místě je
prodávána KEC za tržní ceny a po deseti letech se KEC stává vlastníkem
solární elektrárny.
CF model: crowdlendingová investice s cílovou částkou 30 000 EUR.
Částka byla vybrána za 10 dnů od 53 malých investorů, na základě
modelu mikroúvěrů.
Minimální investice = 130 EUR
maximální investice = 1 300 EUR
→ cílí na běžné občany a nikoli na profesionální investory
Půjčky budou vráceny investorům s úrokem 4,5% během 10 let z výnosu
získaného výrobou elektřiny ze solární elektrárny umístěné na střeše.

Zdroj: E-FIX Case study analysis of alternative financing of energy projects, 2018
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3B

Porovnání s jinými možnostmi financování

Primární rozdíl mezi crowdfundingem a crowdinvestingem:
• Crowdfunding: Získává podporu od jednotlivců, kteří očekávají finanční zisk.
• Crowdinvesting: Získává podporu od jednotlivců, kteří podporují danou věc nebo chtějí
konkrétní produkt/službu.

Zdroje: CrowdStream Training Guide
a Conda.at
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3B

Výhody crowdfundingu s finanční návratností
Pro investory
•
•
•
•

Investoři těží z ročních úrokových sazeb
Investoři se podílejí na úspěchu společnosti (nebo majetku)
Investoři často získávají speciální „pochoutky" od firem
Investoři vědí přesně, kam tečou jejich peníze a mají přímý kontakt s podnikateli

Pro firmy
•
•
•
•
•

Posílení kapitálové struktury společnosti
Marketingový nástroj: Projekty získávají velkou pozornost stejně tak jako daleký dosah
Komunita dává společnostem přímou zpětnou vazbu
Interakce: společnosti mají osobní kontakt se zákazníky a provádějí průzkum
S investory získávají společnosti loajální zákazníky a ambasadory značky
Zdroj: Conda.at
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3B

Kofinancování

• Crowdfunding může
doplňovat tradiční
formy financování v
různých fázích a v
různých směrech

Zdroj: (QUELLE: CROWD-FUND-PORT)
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3B

Typický scénář crowdfundingu
Teď vás možná zajímá…
Kdy je crowdfunding vhodný?
Kdo by ho měl využít?
Jak vypadá perfektní učebnicový příklad
crowdfundingu?

Záleží na tom, jak se to
vezme!
V tuto chvíli neexistuje
jednoznačná odpověď.

Různé typy iniciátorů často zahrnují
•
•
•
•

Jednotlivce
•
Malé a střední podniky •
Startupy
•
Umělci

Sociální podniky
Charitativní organizace
Komunity (obce, školy,
nemocnice)

Ale tento model
může použít každý,
kdo potřebuje
přístup ke kapitálu.
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3B

Který typ je v Evropě více populární?
Oblíbenost typu crowdfundingu záleží také na regionu/zemi. Nicméně platí obecná shoda v tom, že nejoblíbenější typ crowdfundingu v
Evropě je crowdfunding na bázi půjček.

Zdroj: Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), 2019, THE 4TH
EUROPEAN ALTERNATIVE FINANCE BENCHMARKING REPORT
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3B

Který typ je v Evropě více populární?
Dříve než začne získávat finanční
prostředky na alternativní finanční
platformě, musí shromažďovatel
finančních prostředků projít řadu
kontrol a posouzení, aby určil jejich
vhodnost. To je měřeno v grafu s
pomocí „Onboarding rate“.
Zajímavé je, že crowdfunding
založený na vlastním kapitálu má
jednu z nejnižších Onboarding rate,
zatímco crowdfunding založený na
darech má jednu z nejvyšších.

Zdroj: Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), 2019, THE 4TH
EUROPEAN ALTERNATIVE FINANCE BENCHMARKING REPORT
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3B

Shrnutí výhod
Finanční návratnost - Přispěvatelé
•
•
•
•

Investoři těží z ročních úrokových sazeb
Podílejí se na úspěchu společnosti (nebo majetku)
Investoři často obdrží od společností speciální „dárečky“
Investoři ví přesně, kam tečou jejich peníze a mají přímý kontakt se
zprostředkovately
• Vzájemná součinnost: společnosti mají osobní kontakt se zákazníky a
novými potenciálními zákazníky
• S investory získávají společnosti loajální zákazníky a ambasadory značky

Nefinanční návratnost - Přispěvatelé
• Přispěvatelé mohou dříve kupovat produkty
• Přispěvatelé mohou zveřejňovat podporu
• Přispěvatelé obdrží další produkty, které často nejsou dostupné

Finanční návratnost - Společnosti
• Posiluje kapitálovou strukturu společnosti
• Marketingový nástroj: Projekty získají mnoho pozornosti stejně jako velký
dosah
• Komunita dává společnostem přímou zpětnou vazbu

Nefinanční návratnost - Společnosti
• Získané finanční prostředky nemusí být splaceny (často)
• Kromě získávání finančních prostředků , může již být vybudována
zákaznická základna
• Může zasáhnout mnohem větší publikum
• Stejně jako crowdinvesting, je to také marketingový nástroj pro další
rozvoj

Zdroj: Conda.at
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Procesy a fáze

Před kampaní

Příprava
crowdfundingové
kampaně

Kampaň

Spuštění na
platformě

Po kampani

Získávání
finančních
prostředků

Iniciátoři
kampaně plní
slíbené cíle

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Procesy a fáze
Před kampaní

Příprava
crowdfundingové
kampaně

Kampaň

Spuštění na
platformě

Po kampani

Získávání
finančních
prostředků

Iniciátoři
kampaně plní
slíbené cíle

Tato fáze je vyhrazena pro všechny nezbytné činnosti pro přípravu kampaně.
Některé z hlavních úkolů zahrnují:
• Budování týmu
• Konzultační odborníky
• Průzkum podobných projektů
• Výběr nejvhodnější platformy
• Platforma často posoudí vhodnost projektu

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Procesy a fáze
Před kampaní

Příprava
crowdfundingové
kampaně

Kampaň

Spuštění na
platformě

Po kampani

Získávání
finančních
prostředků

Iniciátoři
kampaně plní
slíbené cíle

Další činnosti zahrnují
• Definování parametrů kampaně (délka, cíl, odměny, pokud jsou žádoucí)
• Příprava a sepsání obchodního plánu
• Vyjasnění relevantních právních hledisek
• Příprava online prezentace projektu na stránkách kampaně (zahrnující popisy, video, obrázky/grafiku)
• Identifikace a předběžná aktivace davu

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Procesy a fáze
Před kampaní

Příprava
crowdfundingové
kampaně

Kampaň

Spuštění na
platformě

Po kampani

Získávání
finančních
prostředků

Iniciátoři
kampaně plní
slíbené cíle

Tato fáze se točí okolo provádění opatření plánovaných před kampaní a okolo online prezentace na crowdfundingové
platformě a stránce kampaně.
Kromě vlastního spuštění kampaně a obecné propagace projektu, musí iniciátor kampaně:
• Odpovědět na všechny přicházející dotazy nebo požadavky
• Pravidelně aktualizovat přispěvatele
• Přilákat nové přispěvatele

Zdroj: CrowdStream Training Guide

38

4

Procesy a fáze
Před kampaní

Příprava
crowdfundingové
kampaně

Kampaň

Spuštění na
platformě

Po kampani

Získávání
finančních
prostředků

Iniciátoři
kampaně plní
slíbené cíle

Po kampani – realizace crowdfundovaného projektu
Dokončení činností souvisejících s crowdfundingem
• Vydávání účtů,
• Komunikování s přispěvateli
• V případě neúspěšné kampaně experti doporučují transparentní komunikaci a vysvětlování, proč kampaň
selhala
• Zasílání odměn/produktů
• Informování přispěvatelů o dalších krocích
V tomto okamžiku se velice doporučuje udělat vyhodnocení dokončené kampaně
Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Úspěch: důležité úvahy

Váš dav

Správná platforma

Vaše kampaň

• Analyzujte Váš dav
• Vybudujte si s ním vztah
• Rozumějte, kdo je Vaším cílem

• Platformy mohou vypadat
podobně
• Po určení Vašeho davu
analyzujte nabídky platforem

• Používejte strategii!
• Věnujte pozornost odměnám!

Zdroj: CrowdStream Training Guide
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Rizika spojená s Crowdfundingem

Podvod

Nekompetentnost

• Podvod je jednou z největších hrozeb crowdfundingové kampaně
• Uchazeči o financování nemusí mít za cíl znovu získávat finanční
prostředky (žádné obavy o reputaci). Na druhou stranu, platformy
jsou motivovány se proti tomuto bránit.
• Zákony nemusí být individuálně vymahatelné kvůli nízké výši
příspěvků. Malé investice často nejsou předmětem vyšetřování
nebo zprávy.

• Vzhledem k jednoduchým překážkám pro spuštění kampaně,
nezkušení (nebo zkušení) podnikatelé mohou selhat kvůli
nepozornosti.

Zdroj:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi
tory/bitstream/JRC92482/lbna26992enn.p
df
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Rizika spojená s Crowdfundingem

Nedostatek
sekundárních
trhů

Nejasné zdanění

• Pomalý rozvoj sekundárního trhu ovlivňuje primární trh.
Investoři mohou podpořit projekt, ale mohou mít potíže s
prodejem svých podílů nebo nastavením správných cen.
• Zkušení investoři mohou preferovat aktivnější trh.

• Dárci často nejsou schopni získat daňové odpočty za své
příspěvky.
• Daňové úlevy se liší v závislosti na tom, zda společnosti
financují svůj výzkum a vývoj prostřednictvím příjmů, vlastního
kapitálu, pohledávky.

Zdroj:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi
tory/bitstream/JRC92482/lbna26992enn.p
df
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Rizika spojená s Crowdfundingem

Nejasné
předpisy

• Nefinančním návratovým typům crowdfundingu se věnuje
méně regulatorní pozornosti. Na crowdfunding založený na
odměnách se vztahuje tradiční ochrana spotřebitele, jako je
porušení smlouvy. Nicméně, bezpečnostní standardy mohou
být nejasné.
• Crowdfundingu s finanční návratností věnují regulační
orgány více pozornosti, protože crowdfunding založený na
půjčování soutěží s bankami (které jsou silně regulovány) a
crowdfunding založený na vlastním kapitálu se zabývá
sdílením emisí (spoléhá se na místní úřady).

Zdroj:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/reposi
tory/bitstream/JRC92482/lbna26992enn.p
df
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Kolik investic je potřeba?

(Zdroj: International Energy Agency, 2018)
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Crowdfunding pro energetiku - Výhody
• Crowdfunding může hrát důležitou roli v energetické transformaci
•
•

Poskytovat dodatečné financování pro energeticky udržitelné projekty
Financovat přidanou hodnotu energetických projektů
•
•

•
•

Snížit náklady na energie
Podporovat inovativní technologie, podporovat jejich rozšíření
•
•

•
•

Zvýšení dodávek obnovitelných energií
Další úspory energie

Například zvýšit míru renovací budov (soukromé/veřejné budovy)
Například používat energeticky účinná zařízení v podnicích/průmyslu: čerpadla, kompresory, klimatizace,
tepelná čerpadla, kotle, osvětlení, atd.

Zvýšená tržní validace (prosazování energeticky efektivních produktů)
Zajištěna kritéria kvality (technické, finanční, environmentální, sociální, atd.)
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Crowdfunding pro energetiku - Výhody
Výhody pro předkladatele (obce, podniky)
Zvýšení finančních výhod investic (NPV, IRR)
Propagace a zvyšování povědomí
Snížení zátěže veřejných rozpočtů
Použití CF/CI jako mechanismus pro „míchání“ s dalšími finančními zdroji

Výhody pro dav
Přispění k „pozitivnímu energetickému efektu“ (více obnovitelných zdrojů, větší energetická
účinnost)
Podílet se na větších investicích, na kterých by jednotlivec nemohl
Finanční výhody (zájem, dlouhodobá investiční příležitost)
Osobní seznámení se s projektem

Environmentální výhody
Snížení emisí CO2
Nižší požadavky na zdroje/energii
Upřednostnění potenciálu místních zdrojů
47
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Příklad finanční návratnosti Crowdfundingu
“Bioenergiedorf” Bioplynová vesnice
2 provozovny, které produkují bioplyn pomocí mikrobiologické
fermentace → mnoho obyvatel těží z bioplynové vesnice, protože
výrobní místo je napojeno na místní topnou síť
Správu zařízení zajišťuje Bema Biogas GmbH
Cíl financování: rozšířit síť dálkového vytápění tak, aby dalších 180
domácností mohlo těžit ze zelené energie
Detaily kontraktu:
Podřízené půjčky
CF platforma: GreenVesting
Trvání 7 let
5,00 % úroky
Objem finančních prostředků 1.360.000 EUR
Splácení: annuity
Druh úroku: pevná úroková sazba

Zdroj: E-FIX Case study analysis of alternative financing of energy projects, 2018
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Příklad finanční návratnosti Crowdfundingu
Větrné parky financované komunitou
Windkraft Simonsfeld AG (WKS) je SME (malé a střední podniky)
aktivní v celém hodnotovém řetezci větrného parku: vývoj,
výstavba a provoz větrných elektráren
WKS vydává akcie i dluhopisy → široká veřejná vlastnická základna
se silnou integrací místní komunity
V roce 2017 získal WKS 5 milionů EUR vydáním cenných papírů v
rámci větší finanční strategie na výstavbu 13 nových větrných
elektráren. Po 9 dnech bylo dosaženo prahové hodnoty a všechny
cenné papíry byly přiděleny. Do těchto cenných papírů
investovalo okolo 370 jednotlivců, z nichž většina (44%) byla z
regionu.
Výhody opce na cenné papíry: podmínky a správa finančních
prostředků jsou v rukou WKS

Zdroj: E-FIX Case study analysis of alternative financing of energy projects, 2018
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Závěry
• Crowdfunding se stává stále populárnější a zakládá se na získávání finančních
prostředků tím, že více lidí složí menší množství peněz
• Crowdfunding může být použit různými skupinami lidí (jedinci, malé a střední
podniky, startupy, komunity) a pro různé účely (charita, technologie, umění,
udržitelnost)
• Crowdfunding může být použit k doplnění finančních prostředků z tradičnějších
finančních mechanismů
• Úspěch v crowdfundingu vyžaduje aktivní komunikaci s několika zúčastněnými
stranami
• Crowdfunding poskytuje skvělé příležitosti k financování energeticky účinných
investic
50
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Přehled projektu & model
Cíl projektu: instalovat fotovoltaický systém na střechy
budov vlastněných dvěma sousedícími obcemi s
finančním přispěním místních obyvatel
Přístup: crowdfunding založený na modelu
„Prodej a zpětný pronájem“

Prodej

Kupní cena

Pronájem

FV moduly prodávané místním občanům,
FV moduly zpětně pronajímané organizací realizující projekt
Nájemné včetně úrokové sazby placeno investujícím občanům,
výkupní cena za elektřinu prodanou do sítě (prostřednictvím
OeMAG, agentura pro zelenou elektřinu)

OeMAG nebo
třetí strana

Žádná bankovní licence, žádný požadavek na prospekt
Typicky používáno pro FV projekty

Source: crowd4energy
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Potenciální přispěvatelé
Cílové skupiny: Dospělí lidé žijící ve dvou obcích
Výhody pro davové investory:
Bezpečná regionální investice s
poměrně atraktivními úrokovými
sazbami podporující rozvoj vlastní
obce
Přispění k udržitelnému zásobování
energií i bez využití vlastní střechy
Rozvoj smyslu vlastnictví pro
obecní projekt

Záruka na kapitál a zpětný
pronájem
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Základní projektové informace
Klíčová data dvou fotovoltaických systémů:
Obec

Umístění FVE

Výkon [kWp]

Očekávaný roční
výnos [kWh/rok]

Počet FV
modulů

Obec A

Skladovací místo pro
stavební materiál

125

125,000

447

Obec B

Sběrna odpadu

140

140,000

500

265

265,000

947

Celkem

Místní občané investují do přibližně 950 takzvaných „solárních cihel“ s úrokovou sazbou 1,39%
Solární cihla = FV modul s rozměrem 1.6 m2 a špičkovým výkonem přibližně 280 Wp
10 solárních cihel vyrobí ročně přibližně 3000 kWh, což odpovídá požadavkům na elektřinu energeticky efektivní
domácnosti

Do projektu se zapojilo 62 přispěvatelů z regionu
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Základní projektové informace
Klíčová čísla crowdfundingového projektu
Počet dostupných FV modulů

947 modulů

Kupní cena jednoho FV modulu

270 EUR/modul

Úroková sazba

1.3925 %/rok

Zpětný pronájem

22.85 EUR/rok

Životnost projektu

13 let

Počet FV modulů k nákupu

2, 4, 6, 8 nebo 10

Minimální finanční spoluúčast

540 EUR (2 FV moduly)

Maximální finanční spoluúčast

2,700 EUR (10 FV modulů)

Administrativní poplatek v případě
předčasného ukončení kontraktu

100 EUR
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Základní projektové informace
Výpočet pro 2 až 10 FV modulů na trvání projektu 13 let
Počet FV
modulů

Příspěvek
[EUR]

Pronájem
[EUR/rok]

Úroková sazba pro
dobu trvání 13 let
[EUR]

Celková splátka
[EUR]

2

540

45.7

54.1

594.1

4

1,080

91.4

108.2

1,188.2

6

1,620

137.1

162.2

1,782.3

8

2,160

182.8

216.3

2,376.4

10

2,700

228.5

270.4

2,970.5
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Časový přehled procesů a projektu
Září 2018
Start s
nezávazným
seznamem, kde
mohou
potenciální
přispěvatelé
ukázat svůj
zájem; oznámení
detailů a
podmínek

Do 5. října 2018
Přidělení FV
modulů podle
principu „kdo dřív
přijde, ten dřív
mele“

24. Září
2018
Informační
schůze pro
místní
obyvatele

Říjen až
prosinec 2018
Instalace dvou
FV systémů

Do 18.
října 2018
Podepsané
smlouvy a
platby

15. Ledna
2019
Začátek
období
zpětného
pronájmu
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Výpočet nákladů založený na úrokové sazbě 1.4905%
Příspěvek:
Splátka za rok:
Úroky:
Celková zpětná platba:
Počet FV modulů:
Trvání projektu:
Roční úroková sazba:
Suma celkových úroků:
Výkon FV systému:
Typický výnos:
Roční degrese:
Kompenzace za 13 let:
Cena za přebytečnou elektřinu:
Vlastní požadavky:
Roční zvýšení cen elektřiny:

270.00 €
23.00 €
29.00 €
299.00 €
947 modulů
13 let
1.4905 %
27,463.00 €
264 kWp
1,038 kWh/kWp
0.4 %
0.0791 €/kWh
0.0400 €/kWh
2%
2%

Cena FV systému:
Cena FV systému:
Dotace:
Celkové náklady bez úroků:
Celkové náklady s úroky:
Možné roční náklady:
Roční míra inface:

256,000.00€
970.00 €/kWp
%
256,000.00€
283,467.00€
500.00 €
2.00 %

Rezerva:

-15,756.00 €

Roční splátky leasingu:

21,781.00 €

Tarifní podpora
Vlastní předpoklady/data

Rok
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Cena elektřiny
0.16
0.16
0.17
0.17
0.17
0.18
0.18
0.18
0.19
0.19
0.20
0.20
0.20
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.23
0.23

Výnos
21,678.00
21,591.00
21,505.00
21,418.00
21,331.00
21,244.00
21,158.00
21,071.00
20,984.00
20,898.00
20,811.00
20,724.00
20,637.00
14,250.00
14,474.00
14,701.00
14,931.00
15,164.00
15,401.00
15,642.00

Náklady
500.00
510.00
520.00
531.00
541.00
552.00
563.00
574.00
586.00
598.00
609.00
622.00
634.00
647.00
660.00
673.00
686.00
700.00
714.00
728.00

Souhrnná rozvaha
21,178.00
42,259.00
63,244.00
84,131.00
104,921.00
125,613.00
146,208.00
166,705.00
187,103.00
207,403.00
227,605.00
247,707.00
267,711.00
281,314.00
295,128.00
309,156.00
323,400.00
337,865.00
352,552.00
367,465.00
Všechny informace jsou bez záruky
úplnosti a správnosti

Roční příjmy z kompenzací OeMAG (bez degrese):

21,678.00 €
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Výpočetní cvičení z obchodních případů prezentovaná
během bilaterálních odborných školení
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