
Kitais būdais pateikti arba pateikti per ŽŪMIS portalą nuskenuoti mokėjimo prašymai nepriimami.

                     Kartu su mokėjimo prašymu pateikiami dokumentai turi būti elektroninės formos (popierinis   
 aaaaaaaaaadokumentas turi būti nuskenuotas).
 
Su mokėjimo prašymu teikiami dokumentai gali būti DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF formatų. 
 
Į ŽŪMIS vienu metu gali būti įkeliami ne didesni nei 25 MB apimties dokumentai, didesnės apimties
dokumentai gali būti išskaidyti ir ŽŪMIS teikiami per kelis kartus. 

                Mokėjimo prašymas ir (arba) papildomi dokumentai NMA turi būti pateikti iki paramos    
 SSSSSS sutartyje / sprendime skirti paramą numatyto mokėjimo prašymo pateikimo termino.

Mokėjimo prašymai elektroniniu būdu ŽŪMIS portale turi būti pateikti ne vėliau kaip iki paramos
 sutartyje ar paramos paraiškoje numatyto jų pateikimo termino 24 valandos.

Už pavėluotai pateiktą mokėjimo prašymą taikoma sankcija (0,5 proc. už 1 d. d.). Vėliau nei po 60 d. d.
pateikti mokėjimo prašymai nepriimami.

Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas, įskaitant mokėjimus
banko kortelėmis.
Investicijos, kurios apmokėtos grynaisiais pinigais arba ne iš paramos gavėjo banko 
sąskaitos, nekompensuojamos.

Atmintinė

Tinkamomis finansuoti išlaidomis pripažįstamos tik išlaidos, patirtos po paraiškos pateikimo
(išskyrus bendrąsias).
Išlaidos, kurios patirtos iki paraiškos pateikimo dienos, nekompensuojamos.

https://zumis.lt.
Nuo 2022 m. sausio 1 d. mokėjimo prašymai teikiami užpildžius elektroninę
formą, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS)
portalo interneto prieiga, kurios adresas https://zumis.lt.

https://zumis.lt/
https://zumis.lt/


Mokėjimo prašyme deklaruojamos investicijos privalo būti numatytos paramos sutartyje /
sprendime skirti paramą

Pareiškėjas turi imtis visų priemonių ir investicijas įsigyti už ne didesnes kainas nei atitinkamų
prekių, paslaugų, darbų vidutinės rinkos kainos.
Jei nustatoma, kad investicijos kaina viršija vidutinę rinkos kainą, viršijanti dalis nekompensuojama.

Vėliau pateikti prašymai nebepriimami ir nėra svarstomi.

Mūsų kontaktai

ADRESAS: BLINDŽIŲ G. 17, VILNIUS

TRUMPASIS NUMERIS: 1841 TELEFONAS (8 5) 252
6999

KLAUSIMUS TEIKITE UŽPILDĘ FORMĄ
„UŽDUOKITE KLAUSIMĄ EL. BŪDU“ NMA
SVETAINĖS SKILTYJE „SUSISIEKITE“
KONSULTUOKITĖS  TIESIOGINĖSE 

     KONSULTACIJOSE INTERNETU*
 

*Konsultacijoms internetu prašome registruotis iš anksto tel.
(8 5) 252 6999, 1841 arba teritorinių skyrių telefonais

Jei investicijos nenumatytos paramos sutartyje / sprendime skirti paramą, jos
nekompensuojamos, taip pat nekompensuojama ta dalis investicijos, kuri viršija paramos
sutartyje / sprendime skirti paramą numatytą sumą konkrečiai investicijai.

Banko pavedimų paskirtyje būtina nurodyti, už ką mokama (paskirtyje turi būti nurodytas
sąskaitos faktūros / pirkimo pardavimo sutarties numeris arba konkretus įsigyjamos įrangos
pavadinimas su identifikavimo numeriu).
Jei neįrodoma, už ką atliktas mokėjimas, investicija gali būti nekompensuojama.

Prašymai dėl mokėjimo prašymo termino keitimo NMA turi būti pateikti ne vėliau kaip
iki sutartyje / sprendime skirti paramą numatytos mokėjimo prašymo pateikimo
datos.

Pirkimo dokumentai (jei taikoma) turi būti pateikti 15 d. d. prieš mokėjimo prašymo pateikimą.
Tuo atveju, kai prekių, paslaugų, darbų pirkimų dokumentai NMA vertinti pateikti likus mažiau kaip 15 d.
d. iki mokėjimo prašymo pateikimo termino arba kartu su mokėjimo prašymu, mokėjimo prašymo
vertinimo laikas pratęsiamas tiek darbo dienų, kiek buvo vėluota pateikti.

Mūsų kontaktai
 

Adresas: Blindžių g. 17, Vilnius
Trumpasis numeris 1841
Telefonas (8 5) 252 6999

 Klausimus teikite užpildę formą
„Užduokite klausimą el. būdu“ NMA

svetainės skiltyje „Susisiekite“
 

 


