
 

Regler för bidrag inom ramen för Kickstart 
Fastställda den 2021-01-20 av Näringslivsdirektör, Linköpings kommun 
 

Nedan beskrivs kriterierna för att kunna beviljas bidrag inom satsningen Kickstart.  
 

Utvecklingsprojekt 
Med utvecklingsprojekt menas nya större insatser som gynnar besöksnäringen i Linköping. Dessa 
insatser inkluderar aktiviteter, projekt eller produkter som genererar turistekonomiska effekter på 
längre sikt. 

Ett utvecklingsprojekt måste ha potential att generera nya nationella och internationella besökare till 
Linköping för att optimera de turistekonomiska effekterna. Kommunala bolag och förvaltningar kan 
inte vara sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartner i 
aktivitet/projekt/produkt. Det är den sökande som ansvarar över att all information finns med i 
ansökan.  
 

A) Krav på sökande och utvecklingsprojekt 
 

● Projektet ska genomföras i Linköpings kommun. Sökande aktör/aktörer behöver inte ha sitt 
säte i Linköpings kommun, men effekterna ska tillfalla besöksnäringen i Linköpings 
kommun, 

● Medfinansiering krävs från sökanden i form av kapital eller tid, 

● Sökanden är verksam inom besöksnäringen, 

● Projektet är innovativt och nyskapande, 

● Insatsen ska ha en långsiktig utvecklingsplan vilket inkluderar en plan för långsiktig 
finansiering som visar på ekonomisk bärighet efter avslutat projekt, 

● Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som: 

o är godkänd för F-skatt 

o redovisar och betalar skatter och avgifter 

o har kollektivavtal eller därmed jämförliga anställningsvillkor dvs att lön och andra 
anställningsförmåner följer av eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner 
enligt kollektivavtal inom branschen 

o inte har några skulder hos Kronofogden 

Detta gäller också de företag som sökanden i sin tur samarbetar med eller anlitar inom ramen 
för projektet. Sökanden är ansvarig för att detta uppfylls. 

 



 

Kontroll kommer att ske via Skatteverket och andra berörda  myndigheter att sökande 
uppfyller i Sverige eller i hemvistlandet lagenligt ställda krav avseende sina 
registreringsskyldigheter såsom att leverantören är registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet 
är etablerad  och att leverantören är registrerad för F/FA-skattsedel och moms etcetera. Om 
det vid kontrollen framkommer brister i fullgörandet av någon registreringsskyldighet kan det 
innebära att ansökan avslås. 
 

B) Kriterier för urval 

Nedanstående kriterier kommer att beaktas i urvalsprocessen och utvärderas av en samrådsgrupp 
bestående av representanter från kommunledningsförvaltningen, miljö- & 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kultur- & fritidsförvaltningen samt Visit Linköping & Co. 
Samrådsgruppens deltagare värderar nedanstående kriterier utifrån en objektiv skala på 0-5 där fem är 
högst. Vid lika poängtal värderas den idé som bedöms ha störst turistekonomiska effekter i Linköping 
högst. 

● Projektet kommer att generera turistekonomiska effekter och skapa sysselsättning i 
Linköping, 

● Projektet riktar sig mot en nationell och/eller internationell marknad, 

● På vilket sätt projektet arbetar med hållbarhet utifrån de tre dimensionerna: social hållbarhet, 
ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, 

● Graden av innovation och nyskapande, 

● Tydlig långsiktig finansiering och framtidsförutsättningar för verksamheten, 

● Graden av medfinansiering och samarbete med andra aktörer för att skapa goda 
förutsättningar för genomförande och uppväxling av kommunens investerade medel,  

● Möjlighet till regionala turistekonomiska effekter. 
 

C) Belopp att söka 

Varje sökande kan ansöka om upp till 500 000 kronor per år. Det är avsatt totalt två miljoner per år för 
satsningen utvecklingsprojekt. Samma utvecklingsprojekt kan beviljas bidrag för två år i rad, dvs en 
enskild insats kan erhålla maximalt 1 000 000 kronor fördelat på två år, för detta krävs att en ny 
ansökan skickas in.   
 

D) Beslut om bidrag 

Beslut om bidrag fattas av näringslivsdirektören utifrån ovanstående uppställda krav och kriterier.  
 

E) Utbetalning och uppföljning 

Utbetalning av beviljat stöd fördelas på två tillfällen. Halva beloppet utbetalas efter att ansökan 
beviljats. Slututbetalning genomförs efter att uppföljning genomförts och godkänts. Om sökande 



 

hamnar på obestånd, ådrar sig skatteskulder mm eller inte bedöms uppfylla uppsatt målsättning 
(projektet får t.ex. avbrytas p.g.a. restriktioner eller liknande) har sökanden inte rätt till stödet, det vill 
säga någon slututbetalning kommer inte att ske. Om det efter att bidraget betalats ut visar sig att 
sökande helt eller delvis inte uppfyllt sina åtagande enligt ansökan har kommunen rätt till 
återbetalning av utbetalt bidrag efter vad som är skäligt i förhållande till omständigheterna. För det 
fall kommunen misstänker oegentligheter kommer kommunen vidta åtgärder. 

 

 

Produktutvecklingscheckar 
Produktutvecklingscheckarna fokuserar på produktutveckling som genomförs av enskilda företagare. 
Produktutvecklingscheckarna ska stimulera utveckling och omställning och skynda på framtagandet 
av nya produkter inom besöksnäringen som indirekt/direkt kan marknadsföra Linköping som 
destination. Respektive företagare samt Visit Linköping & Co ska kunna marknadsföra dessa 
produkter på i första hand en nationell marknad. Kommunala bolag och förvaltningar kan inte vara 
sökande och mottagare av bidrag. De kan däremot vara samarbetspartner. Det är den sökande som 
ansvarar över att all information finns med i ansökan.  
 

A) Typ av produkt som kan beviljas bidrag 
● Nya produkter (exempelvis aktiviteter, upplevelser kopplat till mat och dryck, transport eller 

boende), 

● Nya evenemang, 

● Insatser som gör produkter digitalt bokningsbara. 
 

B) Krav på sökande och produkt 
● Sökande företag är verksamt inom besöksnäring i Linköping, 

● Sökande företag har max 99 helårsanställda, 

● Produkten riktar sig mot nationella marknaden, 

● Produkten är hållbar (social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet), 

● Produkten är innovativ och nyskapande, 

● Produkten måste lanseras senast sex månader efter beviljat stöd, 

● Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som: 

o är godkänd för F-skatt 

o redovisar och betalar skatter och avgifter 

o har kollektivavtal eller därmed jämförliga anställningsvillkor dvs att lön och andra 
anställningsförmåner följer av eller i väsentliga delar är likvärdiga med förmåner 
enligt kollektivavtal inom branschen 



 

o inte har några skulder hos Kronofogden, 

Kontroll kommer att ske via Skatteverket och andra berörda  myndigheter att sökande 
uppfyller i Sverige eller i hemvistlandet lagenligt ställda krav avseende sina 
registreringsskyldigheter såsom att leverantören är registrerad i ett aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregister eller motsvarande register som förs i den stat där leverantörens verksamhet 
är etablerad  och att leverantören är registrerad för F/FA-skattsedel och moms etcetera. Om 
det vid kontrollen framkommer brister i fullgörandet av någon registreringsskyldighet kan det 
innebära att ansökan avslås. 
 

C) Belopp att söka 

Stöd uppgår till 25 000 kronor per utvecklad produkt. Varje företag kan söka för maximalt två nya 
produkter per år. Det är avsatt totalt 1,5 miljoner kronor per år för denna satsning på 
produktutvecklingscheckar. Det innebär att totalt 60 nya produkter kan erhålla stöd per år. Ansökan 
sker löpande och det är först-till-kvarn principen som gäller för dem ansökningar som uppfyller typ av 
produkt och krav på sökande och produkt.  
 

D) Beslut om bidrag 

Beslut om bidrag fattas av enhetschef näringsliv och tillväxt utifrån ovanstående uppställda krav och 
kriterier. Uppfyller sökande dessa och det finns medel kvar i avsatt budget så ska ansökan beviljas.  
  

E) Utbetalning av bidrag 

Bidraget betalas ut efter att sökande skriftligt har meddelat Visit Linköping & Co att produkten är 
bokningsbar online.  Detta granskas av Visit Linköping & Co och utbetalningen av bidraget görs 
sedan av Linköpings kommun.  


