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Podání žádosti v systému Jems



• Pro bavorský program se bude žádost podávat výhradně přes systém Jems

• Systém je již spuštěn na adrese https://jems.by-cz.bayern.de/

• Lze též použít odkaz přímo ze stránek programu
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https://jems.by-cz.bayern.de/


Dostupné funkce

• Založení účtu + aktivace

• Založení žádosti ke zveřejněné výzvě

• Podání žádosti + podání příloh
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Po přihlášení se ukáže sekce „Moje žádosti“ – přehled všech žádostí s 

příslušným statusem

• Na stejné stránce se též rovnou ukáže seznam výzev → po vybrání výzvy 

stačí kliknout na „podat žádost“ → ukáže se přehled výzvy – nutné opět 

kliknout na „podat žádost“ → uvedete krátký název a kliknete na „Vytvořit 

novou projektovou žádost“
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Podání žádosti
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• Vytvoří se následně formulář Vaší projektové žádosti se statusem „Návrh“ 

a vygeneruje se ID projektu
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PŘIDÁNÍ UŽIVATELE

• V sekci „Oprávnění k projektu“ může vedoucí partner přidat další 

uživatele (nemusí být přímo ze stejné organizace) k vypracování žádosti

• Přidat lze pouze registrované uživatele Jems skrze jejich uživatelské 

jméno (emailová adresa)

• U každého uživatele je nutné zvolit jeho roli – „číst“ – „upravit“ –„spravovat“

• Podat žádost může uživatel s právem „upravit“ i „spravovat“ 

• Více uživatelů může upravovat žádost v současné době → může dojít k 

přepsání!

• Nutné se domluvit, kdo bude kdy upravovat jakou část/kdo podá žádost
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VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE

• Se statusem „Návrh“ a „Vráceno k žadateli“ lze kdykoli otevírat a provádět 

změny v žádosti

• Se statusem „Podáno“ lze žádost pouze zobrazit

• Žádost musí být vyplněna dvojjazyčně – tj. česky a německy (každé pole 

má tlačítko, kde volíte jazyk vyplňování)
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VYPLŇOVÁNÍ FORMULÁŘE

Důležité informace

• Žádost lze vyplňovat v libovolném pořadí 

• Povinná pole jsou označena *

• Bez vyplnění povinných polí nelze formulář uložit

• Dbát na dvojjazyčném vyplnění
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NAHRÁNÍ PŘÍLOH

• Nahrání probíhá v sekci „Přílohy k projektové žádosti“

• Ze seznamu vyberete daného projektového partnera a kliknete na +

• Přílohu lze nahrát vždy buď s originálním, nebo s elektronickým podpisem, 

avšak nikoli jako kombinaci obou způsobů na jeden dokument
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• Všechny přílohy jsou dostupné na stránkách projektu v sekci „Dokumenty“

• Přílohy „Partnerská dohoda“ a „Zásadní význam v žádosti uvedených 

údajů pro udělení dotace“ (jen bavorský partner) lze generovat přímo v 

Jems → přílohy se tak automaticky předvyplní

• Generování možné v sekci „Export“ 

• Podepsané je pak možné přílohy nahrát v pdf
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PŘIDÁNÍ PARTNERŮ

• Vedoucí partner musí přidat partnery projektu v systému

• Každý partner se musí sám registrovat do systému Jems

• Poté, co si partner vytvoří účet v Jems, musí jej vedoucí partner vyhledat v 

systému a přidat

• Přidání lze učinit v sekci „Partneři projektu“ a následně klikem na „+ Přidat 

nového partnera“
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VYPLNĚNÍ ROZPOČTU

• K formuláři k rozpočtu projektu lze pouze přes profily partnerů v sekci 

„Partneři projektu“ → záložka „Rozpočet“

• Zde si každý partner může zvolit metodu vykazování
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KONTROLA ŽÁDOSTI PŘED PODÁNÍM

• Před podáním žádosti je nutné provést její kontrolu v sekci „Zkontrolovat a 

podat“ → „Provést kontrolu před podáním“

• Systém následně provede kontrolu z hlediska úplnosti

• V případě chybějících informací se objeví u dané sekce červený vykřičník

• Po doplnění chybějících informací je nutné kontrolu provézt znovu 

• Poté, co se po opravě všech sekcí objeví zelená fajfka, je možné žádost 

podat
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PODÁNÍ ŽÁDOSTI

• Před podáním je důležité zkontrolovat zvlášť, zda byly nahrány všechny 

potřebné přílohy

• Po kliknutí na „Podat projektovou žádost“ je ještě nutné potvrdit 

„Prohlášení o souhlasu“

• „Prohlášení o souhlasu“ je možné nalézt také na stránkách programu 

https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/
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Děkuji za pozornost.
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