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Ansökan Kickstart Linköping 

Utvecklingsprojekt 
Ett utvecklingsprojekt är en ny större insats som gynnar besöksnäringen i Linköping och som 
genererar turistekonomiska effekter på längre sikt. I denna ansökan ska innehållet i ert 
utvecklingsprojekt beskrivas. Bifoga eventuella bilagor separat. Som sökanden är det du 
som ansvarar för att all information skickas in. Ansökan kommer att ligga till grund för ett 
beslut om bidrag och för uppföljningen av användningen av bidraget.  

Namn på utvecklingsprojektet (arbetsnamn) 

Kort beskrivning av utvecklingsprojektet  
Beskriv projektet och hur bidraget ska användas. Ange kortfattat var och hur ni planerar att 
genomföra projektet. 

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

Turistekonomisk effekt 
Beskriv hur insatsen förväntas generera turistekonomiska effekter och sysselsättning i 
Linköping på kort och lång sikt. 
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Hur planerar ni att arbeta med hållbarhetsfrågor inom utvecklingsprojektet? 
- Social hållbarhet – t.ex. jämlikhet, tillgänglighet och mångfald
- Ekologisk hållbarhet – t.ex. miljövänliga alternativ, förbrukningsmaterial, avfall,

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

Vad är innovativt och nyskapande med ert utvecklingsprojekt? 
- T.ex. Innehåll, teknik, mervärden etc.

Beskriv planerat samarbete med andra aktörer 
- Vilka är samarbetspartners och på vilket sätt planeras samarbetet ske etc.

Hur ser ni på möjligheten till att även skapa regionala turistekonomiska 
effekter? 

- Hur lyfter insatsen fram Östergötland?
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Kortsiktig planering 
- Vilka aktiviteter planerar ni att genomför de första sex månaderna av projektet? Hur

kommer ni att genomföra detta?

Långsiktig planering 
- Beskriv hur arbetet ska bedrivas och utvecklas efter avslutat projekt. Beskriv

insatsens/verksamhetens ekonomiska bärighet efter avslutat projekt.

Ekonomi 
- Ange vilket belopp som söks i bidrag och hur bidraget ska användas
- Beskriv projektets budget och investeringar utöver bidraget
- Ange hur medfinansiering kommer att ske i form av tid och/eller kapital

Ange om bilagor bifogas, exempelvis projektplaner, skisser osv. 
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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 
 
 
 
 
 

 
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. 
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Underskrift av behörig firmatecknare 

Ort: .......................................................................................................... 

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

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

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

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

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

Sista datum för inlämning av ansökan 

2021: 31 mars & 30 september 
2022: 31 mars 

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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