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 Úvod 

Pokyny k podávání žádostí popisují podávání žádostí pro velké projekty v elektronickém monitorovacím 

systému Jems v Programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021–2027. 

Všechny další informace naleznete na našich internetových stránkách v sekci Podávání žádostí 

(https://www.by-cz.eu/cs/podpora-z-programu/podavani-zadosti/). 

V případě obsahových dotazů k Vaší žádosti se prosím obraťe na Vaše příslušné Místo zpracovávající 

žádost (https://www.by-cz.eu/cs/kontakty/). V případě technických dotazů se prosím obraťte na 

Společný sekretariát na e-mailové adrese: gs-by-cz@reg-ofr.bayern.de. 

 

https://www.by-cz.eu/cs/podpora-z-programu/podavani-zadosti/
https://www.by-cz.eu/cs/kontakty/
mailto:gs-by-cz@reg-ofr.bayern.de
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 Před vyplněním žádosti 

2.1 Registrace a přihlášení 

+ Přejděte na domovskou stránku elektronického monitorovacího systému Jems Programu INTERREG 

Bavorsko – Česko 2021-2027 (https://jems.by-cz.bayern.de/). Zde si můžete vpravo nahoře zvolit 

německý nebo český jazyk. 

+ Již registrovaní uživatelé: Pokud již máte přístup do Jems, přihlaste se s Vaší e-mailovou adresou 

a s Vaším heslem. 

+ Noví uživatelé: 

o Klikněte na „Vytvořit nový účet" a vyplňte pole (všechna pole s * jsou povinná): 

 Jméno a příjmení 

 E-mailová adresa (slouží v Jems jako uživatelské jméno a k obdržení oznámení 

od Společného sekretariátu) 

 Heslo (heslo musí být nejméně 10 znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně 

jedno velké, jedno malé písmeno a jednu číslici) 

o Souhlaste s podmínkami používání a klikněte na „Registrovat". 

o S registrací obdržíte potvrzovací e-mail. Klikněte na odkaz v tomto e-mailu a potvrďte 

Vaši registraci v Jems. Poté se můžete ihned přihlásit. 

 

 

 

https://jems.by-cz.bayern.de/
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2.2 Změnit heslo 

+ Jako registrovaný uživatel můžete Vaše heslo kdykoli měnit. 

+ Pro změnu hesla klikněte v horní části menu na tlačítko s Vaší e-mailovou adresou, přejdete tak 

k Vašemu profilu. 

+ Poté si můžete pomocí tlačítka „Zadat nové heslo" udělit nové heslo tak, že zadáte Vaše staré a Vaše 

nové heslo a uložíte. 
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2.3 Zapomenuté heslo 

+ V případě, že jste jako registrovaný uživatel zapomněli Vaše heslo, použijte tlačítko „Zapomenuté 

heslo" na domovské stránce elektronického monitorovacího systému Jems. 

+ Po nakliknutí tlačítka „Zapomenuté heslo" musíte zadat e-mailovou adresu k Vašemu registrovanému 

účtu. 

+ Poté můžete zažádat o zaslání e-mailu k resetování hesla. 

+ Obdržíte e-mail k resetování Vašeho hesla. Klikněte na odkaz uvedený v e-mailu. 

+ Odkaz Vás přesměruje na domovskou stránku Jems. Zde zadejte nové heslo (heslo musí být nejméně 

10 znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně jedno velké, jedno malé písmeno a jednu číslici). 

+ Po potvrzení Vašeho nového hesla obdržíte další e-mail o úspěšném resetování hesla. 

+ Můžete přejít na domovskou stránku Jems a zde se okamžitě opět přihlásit s Vaší e-mailovou adresou 

a novým heslem. 
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 Vyplnění žádosti 

3.1 Otevřít žádost 

Po přihlášení do Jems se otevře sekce „Přehled". Zde naleznete v sekci „Moje žádosti" všechny Vaše 

dosud vytvořené žádosti s příslušným statusem („Návrh", „Podáno", „Vráceno zpět k žadateli", 

„Naplánováno", „Odmítnuto" nebo „Navázání prostředků uzavřeno"). 

Kromě toho zde naleznete seznam výzev. K těmto výzvám (projektová výzva) Programu můžete podávat 

žádosti. 

Pro zobrazení popisu výzvy klikněte na „Podat žádost". 

 

 

Poté ve výzvě uvidíte přehled obecného nastavení výzvy. Teprve po opětovném kliknutí na tlačítko 

„Podat žádost" se otevře nový formulář žádosti. 

Přidělte Vašemu projektu krátký název a klikněte na „Vytvořit novou projektovou žádost". 
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Formulář projektové žádosti byl vytvořen a otevře se přehled projektu. Zde vidíte příslušný status Vaší 

projektové žádosti („Návrh") stejně jako automaticky vygenerované ID projektu v Programu INTERREG 

Bavorsko – Česko 2021–2027 (BYCZ / ID výzvy / číslo projektu, např. BYCZ01-023) a Vámi zvolený krátký 

název. 

3.2 Přidat uživatele – Oprávnění k projektu 

+ V sekci „Oprávnění k projektu" můžete jako vedoucí partner (hlavní žadatel) přidat další uživatele 

z Vaší organizace, příp. také Vaše partnery projektu k vypracování projektové žádosti. 

UPOZORNĚNÍ: Můžete přidat pouze uživatele, kteří jsou již v Jems Bavorsko – Česko registrováni. 

Pro přidání dalších uživatelů musíte znát jejich příslušné uživatelské jméno v Jems (=e-mailová adresa). 
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Klikněte na symbol „+" a zadejte příslušné uživatelské jméno v Jems. 

+ Uživateli můžete přiřadit následující práva: 

o „číst" – uživatel obdrží výhradně právo na čtení a nemůže provádět žádné změny 

v žádosti; 

o „upravit" – uživatel může vyplňovat formulář žádosti, může provádět změny a podat 

žádost; 

o „spravovat" – uživatel může vyplňovat formulář žádosti, může provádět změny, podat 

žádost a přidávat další uživatele. 

UPOZORNĚNÍ: Vezměte prosím na vědomí, že uživatelé s oprávněním „upravit" a „spravovat" mohou 

také žádost podat. Dohodněte se proto s přiřazenými uživateli, že vedoucí partner je zodpovedný za 

konečné podání kompletně vyplněného formuláře žádosti. 

+ Přiřazení uživatelé neobdrží žádné automatické oznámení e-mailem. Pokud byl uživatel úspěšně 

přiřazen k projektové žádosti, je příslušný projekt k dispozici v jeho sekci „Přehled" pod „Moje 

žádosti". 

UPOZORNĚNÍ: Pokud vyplňuje stejnou sekci více uživatelů zároveň, existuje riziko, že budou obsahy 

přepsány. Dohodněte se proto s přiřazenými uživateli, kdy budou které údaje ve formuláři žádosti 

vyplňovány. 

3.3 Vyplnění obsahu 

Projektové žádosti se statusem „Návrh" nebo „Vráceno zpět k žadateli" můžete kdykoli otevřít a formulář 

žádosti přepracovat. Podané žádosti již nelze přepracovávat (status „Podáno"). Lze je však kdykoli 

zobrazit. 

Žádost se musí vyplnit v českém a německém jazyce, obě jazykové verze musí být identické. K přepínání 

jazyků slouží u textových polí tlačítko CS/DE. Zde zvolte jazyk zadávání. Nastavte takový jazyk, kterým 

chcete pole vyplnit. 

Naopak možnost změnit jazyk systému na němčinu/češtinu najdete v rozbalovacím menu v pravém 

horním rohu. 
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Formulář žádosti se nemusí vyplňovat v žádném daném pořadí. Povinná pole jsou označena *. Vezměte 

prosím na vědomí, že stránka nemůže být uložena, dokud nejsou vyplněna všechna povinná pole. 

UPOZORNĚNÍ: Částky a procentní sazby se zaokrouhlují na dvě desetinná místa dolů 

(např. 75 % z 45 000,45 € = 34 125,3375 € → zaokrouhlená částka v Jems: 34 125,33 €). 

3.4 Nahrání příloh 

Nahrajte všechny potřebné přílohy k Vaší projektové žádosti v sekci „Přílohy k projektové žádosti". 
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Pro nahrání příloh klikněte na příslušného partnera a nahrajte pomocí symbolu „+" všechny potřebné 

přílohy k projektové žádosti. 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ: Všechny přílohy lze do systému Jems nahrát jako scan dokumentu s originálním 

podpisem nebo s elektronickým podpisem. Podepsaný originál si prosím ponechte pro případné dotazy. 

POZOR: Pokud je to relevantní, musíte vyplněnou přílohu „Čestné prohlášení partnera ohledně podpory 

v rámci blokové výjimky" narozdíl od ostatních příloh bezpodmínečně předložit v originále svému 

příslušnému Místu zpracovávajícímu žádost. 

Přílohy k formuláři žádosti jsou: 

+ „Partnerská dohoda" 

+ „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace" (pouze bavorští partneři) 

+ V případě, že partner zvolí paušály na náklady na zaměstnance: „Rozpočet pro náklady na 

zaměstnance v případě paušálního vyúčtování" 

+ V případě relevance veřejné podpory partnera projektu dle GBER: „Čestné prohlášení partnera 

ohledně podpory v rámci blokové výjimky" 

Všechny přílohy naleznete na našich internetových stránkách v sekci Dokumenty – Podávání žádostí 

(https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/). Přílohy „Partnerská dohoda" a „Zásadní význam v žádosti 

uvedených údajů pro udělení dotace" můžete generovat přímo v Jems. Přílohy se tak automaticky vyplní 

Vámi vygenerovanými soubory v žádosti. 

Pro generování přejděte do sekce „Export" a stáhněte si dokumenty kliknutím na políčko „Export". 

Po podepsání dokumentů můžete tyto dokumenty jako scany nahrát pod „Přílohy k projektové žádosti". 

https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/
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 Po vyplnění žádosti 

4.1 Zkontrolovat žádost 

Před tím, než budete moci v systému odeslat Vaši žádost o podporu, musíte provést kontrolu úplnosti 

žádosti. Pro kontrolu úplnosti žádosti klikněte v sekci „Zkontrolovat a podat" na pole „Provést kontrolu 

před podáním". 

Systém zkontroluje Vaše údaje z hlediska úplnosti. Získáte přehled o všech chybějících informacích 

(červený vykřičník). 

Doplňte údaje v uvedených sekcích a proveďte nové ověření. Teprve poté, co jsou všechny informace 

plně uvedeny v projektové žádosti (zelený háček), může být žádost podána. 

 

 

4.2 Podat žádost 

Jakmile je tato kontrola žádosti před podáním pozitivně ukončena, můžete Vaši žádost podat. Ujistěte 

se, že byly nahrány všechny potřebné přílohy (viz kapitola 3.4). Pokud byly nahrány všechny přílohy, 

klikněte pro podání žádosti na tlačítko „Podat projektovou žádost". Poté potvrďte Prohlášení o souhlasu. 

Prohlášení o souhlasu naleznete také na našich internetových stránkách (https://www.by-

cz.eu/cs/dokumenty/). 

https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/
https://www.by-cz.eu/cs/dokumenty/
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Po úspěšném podání obdržíte Vy a všichni Vaši partneři potvrzení e-mailem. 
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