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Vitajte na online portáli Novartis GEMS pre 
spracovanie žiadostí o granty 
 
Tento online portál pre podávanie žiadostí o grantyje súčasťou nového komplexného 
globálneho systému, ktorý je navrhnutý tak, aby bol proces spracovania žiadostí rýchlejší a 
jednoduchší. 
 
Systém ponúka používateľom niekoľko základných výhod: 
  
• Ľahko vyplniteľný formulár. 

• Kratší čas spracovávania u väčšiny aplikácií. 

• Prehľadné sledovanie spracovania žiadostí. 

• Flexibilita používania prostredníctvom akéhokoľvek mobilného zariadenia, vrátane 
iPhone, iPad a Android. 

Proces je veľmi intuitívny. Ak by ste potrebovali technickú pomoc, v každej dolnej časti 
stránky sa nachádza odkaz na podporný tím, ktorý odpovie na vaše otázky, alebo vás 
presmeruje na špecializovaný tím.  
 
1. Registrácia 
 
• Začnite kliknutím na odkaz nižšie, ktorým sa dostanete na uvítaciu stránku. Tu budete 

najskôr požiadaní o vyplnenie krátkeho registračného formulára. 

https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2932&x_proposal_
type_id=51678 

 
2. Vytvorenie žiadosti 
 
• Po registrácii vyplňte svoju žiadosť zadaním informácií o vašej organizácii, o vašom 

návrhu a požadovanom financovaní. 

• Nahrajte formálnu žiadosť a úplný návrh programu.  

• Vyplňte vyhlásenia a vyhlásenie okonflikte záujmov.  

• Odošlite svoju žiadosť. Upozorňujeme, že ak odošlete svoju žiadosť, bude uzamknutá, čo 
znamená, že nebudete môcť robiť žiadne následné zmeny v obsahu.  

• Po odoslaní sa vaša žiadosť presunie na interný portál, kde bude prebiehať proces 
kontroly a schvaľovania. 

• Po zadaní internej kontroly sa vaša žiadosť zobrazí ako “Under Review” (V 
posudzovaní). Ak budeme potrebovať ďalsie informácie pred prijatím rozhodnutia, 
budeme vás kontaktovať.  

 
3. Oznámenie rozhodnutia 
 
• Ak vašu žiadosť schválime, stav na vašom informačnom paneli sa zmení na “Approved” 

(Schválená). 

• Ak zamietneme vašu žiadosť, stav sa zmení “Denied” (Zamietnutá) a člen nášho tímu vás 
bude osobne kontaktovať a uvedie dôvody zamietnutia. 

 

https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2932&x_proposal_type_id=51678
https://www.cybergrants.com/pls/cybergrants/ao_login.login?x_gm_id=2932&x_proposal_type_id=51678


 

 
3 

 

 

 
4. Vyžiadanie tzv. Impact Reports (Správa o dopadoch) 
 
• Po skončení aktivity je nutné predložiť tzv. Impact Report (Správa o dopadoch). Ten sa 

objaví vo vašom statuse v sekcii “Pending Impact Report” (Nevybavená správa o 
dopadoch) a môže obsahovať správy o výstupoch a zverejňovaní. 

• Je nutné vyplniť všetky požadované správy o dopadoch v rámci portálu GEMS a to do 90 
dní od oznámenia. 

 
5. Budúce žiadosti 
 
• Rovnakým prihlásením môžete vytvoriť viacero žiadostí.  

• Pri vašej novej žiadosti sa zapamätané informácie, ktoré ste vyplnili pri registrácii, 
zobrazia v uvedenej žiadosti, avšak  vždy jepotrebné pridať doplňujúce informácie 
týkajúce sa konkrétnej žiadosti. 

 
 
 
 
 


