
Starthely támogatási pályázat 2017
pályázati kiírás

A HFFA és a SIRESZ közös Starthely Vegyes Bizottsága (SVB) pályázatot hirdet a starthe-
lyek 2017-ben történő kezelésére. A pályázat nyílt, azon részt vehet bárki és bármely szervezet,
aki/amely szerepet kíván vállalni starthelyeink fenntartásában. Egy starthelyre több együttmű-
ködni kész pályázó is jelentkezhet, de egy pályázó több starthely üzemeltetését is vállalhatja. A
2016-os pályázaton támogatást nyert pályázóknak beadványukat ki kell egészíteni a tavaly vál-
lalt feladatok teljesítését ismertető beszámolóval.

A pályázatokat –az életszerűséget követve– év közben folyamatosan fogadjuk be és több ütem-
ben fogjuk elbírálni. Kérjük az első ütemben tervezett pályázatokat 2017. március 6-ig benyúj-
tani. Az addig beérkező pályázatok értékelését március 21-ig lezárjuk, és az eredményt közzé-
tesszük. A támogatásként megítélt összegek mérlegelésekor az SVB folyamatosan tekintetbe
veszi a később várható pályázatok és esedékes kifizetések (pl. Kalocsa) fedezetének biztosítá-
sát. A március 1. után beérkező pályázatok elbírálásához a fennmaradt keret és a Starthelyalap
javára év közben történő befizetések együttesen nyújtanak fedezetet.

Az egyes starthelyek működtetésének finanszírozásán túl az SVB ösztönzi és támogatni kívánja
új starthelyek kialakítását, valamint a meglévő starthelyekre korszerű szolgáltatások megterem-
tését (pl. online szélmérő, kamera stb.).

A Starthelyalapba befizetők idén is egységesen 2000 Ft/fő összeggel járulnak hozzá az erre a
célra létrehozott szövetségi keretekhez, melyeket az SVB összevontan kezel.

A pályázatokat kérjük a starthelyalap@googlegroups.com címre nyújtsátok be! Az emailben
vagy annak mellékletében beadott pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

· a pályázó szervezet vagy személy megnevezése; székhelye/lakcíme
· a pályázat tárgya: a kezelésre vállalt starthely(ek) / leszálló(k) megnevezése és földrajzi

helye (kevésbé ismert starthely esetén pl. GPS koordináta)
· (ha van ilyen, akkor) a starthelynek a repüléssel kapcsolatos tudnivalói és egyéb fontos

közérdekű információk
· a pályázat keretében vállat szolgáltatások felsorolása pl.: igény szerinti kaszálás, szél-

jelzők folyamatos biztosítása (szalagok vagy bulók), akadálymentesítés (bokrok, árkok,
buckák megszüntetése stb.)

· nem folyamatos teljesítés esetén: határidő
· a pályázott bruttó összeg
· a pályázó közvetlenül vagy közvetve számlaképes-e?
· tavaly támogatást nyert pályázó esetén beszámoló a vállalt feladatok teljesítéséről
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