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Počáteční fáze plánování kulturní akce Nedávno se se mnou kamarádka bavila o svém projektu, akci, 

kterou vždy chtěla uspořádat, ale zatím zůstala tajným snem. "Opravdu bych si přál, abych to jednou 

dokázal, ale nevím, kde začít, můžeš mi pomoct?" 

Zde: kde začnete plánovat akci? 

První věc, kterou musíte udělat, je představit si jeho strukturu, shrnutí v několika bodech, kterými si 

projekt popíšete před ostatními. 

• Je tedy nutné sdělit jeho podstatu, ale přesto tak, aby vás to již mohlo vést k tomu, abyste 

pochopili, zda je nápad realizovatelný či nikoliv, abyste si ujasnili, koho pro jeho realizaci 

potřebujete zapojit, abyste si ujasnili, jak můžete financovat projekt. 

Připadá mi to, když jsem, bohužel, před několika 

lety navštěvoval European Diploma in Cultural 

Project Management, každoroční magisterský 

program podporovaný UNESCO a Radou Evropy. 

Byli jsme vybráni do 25 kulturních projektových 

manažerů ze všech evropských zemí, od 

Portugalska po Rusko, 25 kolegů, se kterými jsem 

prožil jedno z nejkrásnějších období svého života. Mistr cestoval po 7 zemích a umožnil střídání mezi 

plenárním studiem a pracovními přestávkami doma, aby připravil projekt s evropským rozměrem, který 

se má během roku vyvinout. 

Na úvodní schůzce byl každý z nás požádán, aby ve zkratce představil projekt, který jsme měli na mysli, 

syntézu, která by nám nicméně umožnila porozumět jeho důležitosti a ověřit soulad mezi cíli akce a 

strategiemi implementovanými k jejich realizaci. . 

Za tímto účelem nám byl poskytnut formulář s následujícími odstavci, které je třeba vyplnit: 

• Poslání (shrnutí v maximálně 5 větách) 

• Dlouhodobé (do 4) a krátkodobé (do 4) cíle 

• Strategie pro realizaci cílů 

• Hlavní zdroje financování 

Celý projekt spočívá v těchto čtyřech bodech. Pokusme se je stručně vysvětlit. 
1. Prohlášení o poslání (prohlášení o poslání projektu) je základním výchozím bodem, protože je tím, co 

udává míru relevance projektu, vysvětluje, jak událost zamýšlí ovlivnit současnou situaci a jak ji může 

zlepšit. 

Poslání ve skutečnosti shrnuje neuspokojené potřeby (například poptávku pocházející z určité mezery na 

trhu), na které hodláme reagovat, jak se snažíme tyto potřeby uspokojit, čím je návrh jedinečný a odlišný, 

jak budeme měřit úspěch iniciativy. 



Poskytnout přesvědčivý obsah tomuto prvnímu bodu je tím důležitější, čím více potřebujeme 

financování (veřejné příspěvky, sponzorství) a/nebo čím více musíme najít zdroje na trhu, přičemž se 

zúčastněné veřejnosti ptáme, kdo si musí koupit vstupenky nebo zaplatit poplatek. registrace. 

 

I kdybychom však mohli akci financovat vlastními prostředky, popis poslání je důležitý, protože nám 

poskytuje základní orientaci, která se pak bude hodit při vývoji projektu. Ve skutečnosti jsou i iniciativy 

bank a nadací nadnárodních společností zaměřeny na reakci na konkrétní potřeby...  

Najděte tedy důvody a řádně je argumentujte 
• Cíle: odvozují se z předpokladů uvedených v bodě 1 a souvisejí s potřebami, které je třeba splnit, 

nebo s provozními řešeními, která mají být provedena. 

• Dlouhodobé cíle: vztahují se k problémům, se kterými jste se v současné situaci setkali, a na 

které může váš projekt pomoci poskytnout odpovědi; jsou obtížně měřitelné. 

• Krátkodobé cíle: jsou velmi konkrétní a operativní, první věci, na které se musíme zaměřit. Musí 

být měřitelné a dosažitelné v přesně definovaném časovém období. 

Strategie k realizaci cílů, tj. jaké kroky podniknete k dosažení cílů, které jste si stanovili. Protože cíle samy 

o sobě se neuskutečňují, budete muset přemýšlet o jedné nebo více akcích, které vám umožní je 

dosáhnout. Kouzelným slovem je zde konzistence, což je logické spojení mezi cílem a strategií. Cíle, které 

nejsou přiměřeně odmítnuty v koherentních akcích, způsobí, že projekt nebude příliš důvěryhodný. 

Hlavní zdroje financování.  

V tomto bodě si musíte položit otázku, které instituce mohou sdílet stejné cíle, jaké sledujete vy, nebo je 

považovat za zajímavé, protože spadají do kulturních politik nebo směrů prováděných akcí (proto 

pravděpodobně také ve všech zveřejněných výzvách); zeptejte se také sami sebe, kteří sponzoři se 

mohou zajímat o hodnoty navrhované vaším projektem (excelence, inovace atd.) a jeho cílové skupiny; 

nebo to bude veřejnost, kdo zakoupením vstupenky podpoří iniciativu? 

1. Z odpovědí na tyto otázky budete moci získat určité náznaky pro své strategie získávání 

finančních prostředků (obecně směs uvedených zdrojů). 

2. Zde je návod, jak začít plánovat akci.  

S dvoustránkovým dokumentem stručným, ale účinným 

způsobem budete schopni vysvětlit sobě a svým potenciálním 

partnerům, co máte na mysli a jaká je logika, která to 

umožňuje. Zásadní, ale působivý text, který je v každém 

případě nutno považovat za rozpracovanou práci, která bude 

postupně obohacována ve srovnání se spolupracovníky a 

partnery a následně dospěje ke své konečné definici. 

Projekt, který jsem při výše zmíněné příležitosti navrhl, 

souvisel s Evropským festivalem opevněných měst. Chcete vidět text prezentace, který jsem napsal? 

Může to být užitečné jako příklad. Najdete ho zde (budete se muset přihlásit). 

Který aspekt je pro vás nejobtížnější rozpracovat čtyři výše uvedené? 



• Čekám na vaše komentáře... Mezitím hodně štěstí! 

• Případ servisní společnosti, která řídí organizaci akce podle logiky projektového řízení 

Akce, tradičně považované za páku public relations, se v posledních letech postupně etablují jako 

všestranný a mnohostranný marketingový nástroj, využívaný zejména institucemi a společnostmi, které 

z nich činí páku teritoriální propagace a alternativní páku obchodu. povýšení. Úspěch akcí je spojen s 

jejich schopností jak oslovit široké publikum nebo naopak konkrétní cílovou skupinu, tak emocionálně 

zapojit veřejnost a vytvořit mezi ní a organizací silné a jedinečné pouto. 

Návrh a řízení akce je téměř vždy zadáváno malým a středním podnikům, které jsou odborníky na 

nabízení tohoto typu služeb. V tomto článku vidíme, jak malá společnost poskytující marketingové 

služby, která pracuje na projektech, použila typickou metodiku „projektového řízení“ pro plánování 

územní akce. 

Řízení akce a projektový management 

Územní akce chápaná jako: „výrazná intervence s obecně omezenou dobou trvání, spíše diverzifikovaná 

pro typ nabídky a poskytovaných služeb, s masivním zapojením velkého počtu uživatelů, částečně 

místních, částečně pocházejících z velmi velkých povodí a diverzifikovaná“ , se velmi dobře hodí k 

zamýšlené pracovní metodice projektového řízení - podle známé definice . 

R.D. Archibald - as: "systémové řízení komplexní, jedinečné činnosti s předem stanoveným začátkem a 

koncem, které se provádí s organizovanými zdroji, prostřednictvím nepřetržitého procesu plánování a 

kontroly, k dosažení předem definovaných cílů, respektování vzájemně závislých omezení nákladů, času 

a kvality ". 


