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iMakers, s.r.o.
Společnost iMakers, s.r.o. působí na trhu od
roku 2010. Mezi hlavní činnosti společnosti
patří tvorba webových stránek, vývoj mobilních aplikací pro Apple IOS, Google Android,
RIM BlaskBerry a Windows Phone, mimo
to společnost zajišťuje komplexní webhostingové služby. Kromě IT služby firma
provozuje již několik let úspěšný pivovar
Lucky-Bastard. Na pivním festivalu Global
Craft Beer Festival 2014 v Berlíně obsadil
pivovar s pivem India Pale Ale druhé místo
ve světové konkurenci.

SPOLUPRÁCE SE SPOLEČNOSTÍ IMAKERS, S.R.O.
Vzájemná spolupráce se datuje od roku 2012, kdy jsme se společností začali spolupracovat v rámci projektu Stáže ve firmách, na který jsme v letech 2013 a 2014
navázali projektem Stáže pro mladé a Stáže pro mladé 2. Kromě projektů na rozvoj
lidských zdrojů a aktivní politiku zaměstnanosti pro společnost zajišťujeme komplexní
dotační poradenství. Mimo dotační pole vzájemně spolupracujeme na vývoji našich IT
aplikací.
DŮVODY REALIZACE

„Úhrn podpory, kterou
společnost AQE advisors, a.s.
pomohla naší společnosti
získat, dosahuje téměř milión
korun, který jsme tak mohli
investovat do rozvojových
projektů financovaných
z vlastních zdrojů. Za těmito
úspěchy stál profesionální
přístup, odbornost a zkušenosti
pracovníků AQE advisors, a.s.
s obdobnými projekty.“
Ing. Richard Hartmann
jednatel společnosti iMakers, s.r.o.

Kontaktujte naše specialisty
David Brtna
projektový manažer senior
tel.
+420 731 640 428
mail
brtna@AQE.cz

Společnost iMakers, s.r.o. je poměrně mladou
společností, která prochází v posledních dvou
letech velmi dynamickým rozvojem. S tímto
velmi dynamickým rozvojem jsou spojeny
poměrně vysoké nároky na zajištění dostatku
kvalitní a kvalifikované pracovní síly. Vzhledem
k poměrně vysokým nákladům na pracovní sílu
v naší republice, se společnost rozhodla ve
spolupráci s AQE advisors, a.s. řešit další rozvoj lidských zdrojů ve společnosti z dotačních
zdrojů a vlastní kapitál investovat do rozvojových aktivit, které nelze v tuto chvíli podpořit
z dotačních zdrojů.
SLUŽBY
Se společností iMakers, s.r.o., spolupracujeme
od roku 2012, za tuto dobu jsme společně
připravili zejména projekty se zaměřením na
rozvoj lidských zdrojů a dále společně realizujeme vývoj našich IT aplikací. Poskytnuté
služby naší společností byly zaměřeny na:
 Vypsání karet stáží pro programy Stáže ve firmách, Stáže pro mladé a Stáže pro
mladé 2
 Získání stážistů z řad studentů posledních ročníků VŠ
 Získání stážistů z řad osob evidovaných na úřadě práce
 Administrativní podpora při výběru vhodných kandidátů na stáže
 Administrativní podpora při komunikaci s poskytovateli dotace
 Znalostní podpora v průběhu celého projektového cyklu
 Zajištění komplexního dotačního poradenství

BLIŽŠÍ POPIS PROJEKTU
POMÁHÁME BUDOVAT
EFEKTIVNÍ ÚŘAD

1. Stáže ve firmách
V rámci tohoto programu byly realizovány dvě stáže na pozici Asistent marketingového manažera a tři stáže na pozici Programátor. Stáže probíhaly v délce čtyř
až pěti měsíců. Na základě zrealizovaných stáží vytvořila společnost následně
jedno nové pracovní místo na plný úvazek na pozici programátor. Díky zapojení společnosti do projektu si firma jednoho pracovníka vybrala do pracovního
procesu a dalším čtyřem umožnila získat praxi, které je nezbytná při získání pracovního místa. Dále jednatelé společnosti si obohatili praxi na poli mentoringu.
2. Stáže pro mladé
V rámci tohoto programu, který se zaměřuje na získání potřebné práce pro studenty posledních ročníků SŠ/VOŠ/VŠ společnost zrealizovala jednu stáž na
pozici Webový grafik a jednu na pozici Programátor analytik. Zapojení stážisti získali potřebné pracovní návyky, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce
a dále se dohodly se společností na externí spolupráci. Díky zapojení společnosti
do programu zůstává společnost v kontaktu se studenty brněnských vysokých
škol a vychovává si je pro další vzájemnou spolupráci.
3. Stáže pro mladé 2
Na základě úspěchu, který měl program Stáže pro mladé, se společnost rozhodla
ve spolupráci s námi se v roce 2014 zapojit do jeho pokračování. Společnost
opět nabídla stáže na pozicích Programátor a Webový grafik.
4. Komplexní dotační poradenství
V rámci této služby naše společnost v pravidelných intervalech upozorňuje společnost iMakers, s.r.o. na vhodné dotační výzvy, v rámci kterých je možné žádat
o dotace. Na základě podmínek výzev je provedena zjednodušená dotační analýza projektových záměrů. Tato služba umožnuje společnosti iMakers, s.r.o.
soustředit se na vlastní rozvojové projekty a dále jim umožňuje dělat strategická
rozhodnutí, které projekty realizovat z vlastních zdrojů a které spolufinancovat
z dotačních zdrojů.

AQE advisors, a.s.
Jsme poradenská společnost poskytující
služby převážně subjektům veřejného sektoru. V oboru poradenství působíme od roku
1991 a díky tomu jsme schopni našim
zákazníkům zajistit kontinuitu, zkušenosti
a tým specializovaných expertů. Unikátní
znalostní databanka, kterou disponujeme,
nám umožňuje v každé činnosti nabízet
našim zákazníkům značnou přidanou
hodnotu. Od vzniku společnosti pak naše
služby využilo již několik set zákazníků
z veřejného sektoru.
Díky velmi těsnému vztahu mezi poradcem
a klientem vzniká pro společnost velmi
silný závazek v rámci realizace každého
projektu.
Za dobu naší existence jsme dokončili již
více jak 1 600 individuálních poradenských
zakázek pro naše klienty z veřejného sektoru. Zkušenosti, které jsme získali nám nejen
pomáhají poskytovat lepší a hodnotnější
služby, ale jsou i pravidelně publikovány
v odborném tisku, prezentovány na celé
řadě tematických konferencí a seminářů
a předkládány jako odborný standard pro
celou řadu návazných aktivit.

ZÁVĚR
Při dynamickém vývoji společnosti iMakers, s.r.o. vyvstala potřeba zaměřit se na
externí financování rozvojových projektů společnosti a takto ušetřené finanční prostředky investovat do vlastních rozvojových projektů, které nelze v tuto chvíli podpořit
z dotačních zdrojů. Příprava a realizace rozvojových projektů, a s tím spojená specifika,
totiž sebou nesou velké nároky na personální zajištění uvnitř společnosti. Zásluhou
našeho metodického vedení pracovníků společnosti při přípravě žádostí, edukací na
reálných projektech a přenosem našich znalostí a zkušeností, má dnes společnost
zajištěnou kvalifikovanou pracovní sílu spolufinancovanou z dotačních zdrojů.
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