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Ansökan Kickstart Linköping 

Produktutvecklingscheck 
Produktutvecklingschecken ska stimulera utveckling och omställning och skynda på 
framtagandet av nya produkter inom besöksnäringen som indirekt/direkt kan marknadsföra 
Linköping som destination. I denna ansökan ska innehållet i er produkt beskrivas och hur 
produkten kan marknadsföras. Som sökande är det du som ansvarar för att all information 
skickas in.  

Beskriv kortfattat produkten 
Beskriv om och hur ansökan avser en ny produkt (exempelvis aktiviteter, upplevelser kopplat 
till mat och dryck, transport eller boende), ett nytt evenemang eller insatser som gör 
produkter digitalt bokningsbara. 

Målgrupp 
Beskriv till vilken eller vilka marknader ni vänder er med produkten. 

Handlingsplan 
Beskriv utvecklingsprocessen. Vem/vilka utvecklar? När och hur sker utveckling? När 
beräknas produkten vara klar? Bokningsbar online eller motsvarande? Kommer produkten 
innebära någon typ av samarbete? 
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Hållbarhet 
Beskriv på vilket sätt produkten är hållbar: 

- Social hållbarhet – t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och mångfald
- Ekologisk hållbarhet – t.ex. miljövänliga alternativ, förbrukningsmaterial, avfall,

transporter
- Ekonomisk hållbarhet – t.ex. resurseffektivt, lönsamhet

Beskriv vad som är innovativt och nyskapande med er nya produkt 
- T.ex. innehåll, teknik, mervärden etc.

Information om sökande: 

Företagets namn: 
Organisationsnummer: 
Postadress: 
Besöksadress: 
Antal anställda i företaget: 

Är företaget bunden av, eller har tecknat, kollektivavtal? 
Ja 
Nej 

Om nej, beskriv på vilket sätt lön och andra anställningsförmåner följer av eller i väsentliga 
delar är likvärdiga med förmåner enligt kollektivavtal inom branschen 
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Utbetalning önskas till: 
Bankgiro: 
Postgiro: 
Kontonummer: 

Kontaktuppgifter till sökande 
Namn: 
Befattning: 
E-post:
Telefonnummer: 

Sekretess 
Om det finns uppgifter i ansökan som anses lyda under sekretess och för att underlätta 
eventuell sekretessprövning av ansökningsuppgifterna ombeds den sökande att skriftligen 
ange vilka delar samt på vilken grund som uppgifterna anses omfattas av sekretess. 
Sekretess kan dock inte garanteras utan en sekretessprövning kommer att ske i de fall 
uppgifter ur ansökan begärs ut. 

Underskrift av behörig firmatecknare 

Ort: …………………………………………………………………………………... 

Datum: ………………………………………………………………………………. 

Titel: ………………………………………………………………………………..... 

Underskrift: ………………………………………………………………………..... 

Namnförtydligande: ………………………………………………………………... 

Skicka in ansökan 
Scanna eller fotografera av din underskriva ansökan och skicka den via e-post till din 
kontaktperson på Visit Linköping & Co alternativt kickstart@visitlinkoping.se. 

Personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas i ansökan behandlas av Kommunstyrelsen i Linköpings kommun för 
administration och urval som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är 
Kommunstyrelsen i Linköpings kommun. 

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi behandlar om dig. Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 

På www.linkoping.se/gdpr finns mer information om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har 
som registrerad. 
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