Novartis GEMS portal
za podnošenje
zahteva za grantove
Uvod za eksterne korisnike

Kancelarija za globalno
upravljanje

Dobro došli u Novartis GEMS portal za podnošenje
zahteva za grantove
Ovaj portal za onlajn podnošenje zahteva za grantove predstavlja deo novog, globalnog,
sistema upravljanja koji uključuje krajnje korisnike, a koji je oblikovan tako da proces
podnošenja zahteva učini bržim i jednostavnijim.
Sistem nudi niz ključnih prednosti korisnicima, uključujući:


Obrasce za podnošenje zahteva koje je lako popuniti



Kraće vreme obrade za najveći broj radnji podnošenja zahteva



Jasno praćenje napretka



Fleksibilnost korišćenja sa bilo kojim mobilnim uređajem uključujući ajfon, ajped i android.

Proces je u velikoj meri intuitivan. Međutim, ukoliko Vam je potrebna bilo koja tehnička
podrška, u dnu svake strane nalazi se link ka timu za podršku, koji će ili odgovoriti na Vaš upit
ili Vas uputiti na odgovarajući tim koji Vam može dati odgovor.

1. Registracija


Počnite klikom na link ispod, što će Vas dovesti do strane dobrodošlice. Tu će se od Vas
prvo zahtevati da popunite kratak obrazac za registraciju

Link ka GEMS portalu

2. Podnošenje zahteva


Nakon što ste izvršili registraciju, kompletirajte Vaš zahtev unošenjem podataka o Vašoj
organizaciji, Vašem predlogu kao i zahtevanim finansijskim sredstvima.



Učitajte formalni zahtev kao i poptun predlog programa.



Izvršite potvrdu kao i davanje izjave u vezi sa bilo kojim sukobima interesa.



Podnesite Vaš zahtev. Imajte u vidu da, nakon što podnesete Vaš zahtev, isti je
zaključan, što znači da niste u mogućnosti da vršite bilo kakve izmene sadržaja.



Nakon što ste podneli zahtev, bićete prebačeni na naš interni portal gde mi upravljamo
procesom provere i odobrenja.



Vaš zahtev će biti prikazan kao Under Review (Provera u toku) nakon što je interno
dodeljen za proveru. Ukoliko nam, pre donošenja odluke, budu potrebne dodatne
informacije, kontaktiraćemo Vas.

3. Obaveštenje o našoj odluci


Ukoliko odobrimo Vaš zahtev, status na Vašoj kontrolnoj tabli promeniće se na Approved
(Odobreno).



Ukoliko odbacimo Vaš zahtev, status če biti promenjen na Denied (Odbijeno), a član
našeg tima će Vas zasebno kontaktirati kako bi Vas obavestio o razlozima odbijanja.

4. Zahtevanje Izveštaja o uticaju
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Nakon dostizanja završnog datuma Vašeg zahteva, od Vas zahtevamo da dostavite
izveštaj o uticaju. Izveštaj o uticaju pojaviće se pod Vašim statusom u odeljku Pending
Impact Report (Izveštaj o uticaju u toku) i može da obuhvati izveštaje o ishodu i
transparentnosti.



Potrebno je da popunite svaki zahtevani Izveštaj o uticaju u okviru GEMS portala u roku
od 90 dana od datuma obaveštenja.

5. Podnošenje budućih zahteva
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Možete da podnesete više zahteva koristeći isti login.



Vaši podaci o korisničkoj registraciji će se automatski popuniti za sve buduće zahteve, ali
će se od Vas zahtevati da popunite podatke o novim predlozima u vreme podnošenja
svakog novog zahteva.

