


Vad är Kickstart 
Linköping?

• En satsning från Linköpings 
kommun för att förstärka 
besöksnäringen under pågående 
pandemi för att kunna dra igång 
för fullt efter Corona-pandemin

• 5 milj kronor per år under 2021 
och 2022

• Satsningen ska ske i nära 
samarbete med näringen 



Syfte

• Få hjulen att rulla inom besöksnäring/event när 
restriktionerna med anledning av Corona-
pandemin upphör eller lättar

• Genomföra insatser som bidrar till att 
besökare/turister ska vilja besöka Linköping på 
kort och lång sikt

• Generera turistekonomiska effekter och skapa 
sysselsättning inom besöksnäringen



Vad innehåller Kickstart Linköping?

• Utvecklingsprojekt

Nya större insatser som stärker besöksnäringen på längre sikt 

• Produktutvecklingscheckar 

Fokuserar på produktutveckling som genomförs av enskilda företagare 

• Marknadsföring

av Linköping som destination



Status Kickstart

• Ansökningar om produktutvecklings-
checkar rullar in och godkänns löpande.

• Ansökan för utvecklingsprojekt ska vara 
inne senast 31 mars. 



Bedömningskriterier 
utvecklingsprojekt

• 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
• Innovation och nyskapande
• Tydlig långsiktig finansiering och framtidsförutsättningar för 

verksamheten
• Medfinansiering och samarbete med andra aktörer för att skapa goda 

förutsättningar för genomförande och uppväxling av kommunens 
investerade medel

• Möjlighet till regionala turistekonomiska effekter



• Maximalt belopp att söka är 500 000:-
• Säkerställ att ni uppfyller grundkraven
• Se till att ni svarar på alla frågor i ansökan
• Utifrån erfarenhet specificera hur sökande själv 

avser att medfinansiera projektet
• Förtydliga hur ni arbetar med hållbarhet. Inte 

bara att man gör det.
• Fundera på samarbeten.
• Viktigaste bedömningsskriterium är 

turistekonomiska effekter
• Din ansökan kommer att poängsättas utifrån 

dom kriterier som angavs på föregående bild, i 
konkurrens med andra ansökningar. Det är 
därför väldigt viktigt att ansökan är väl 
genomarbetad och svarar mot kriterierna.

Tips och råd –
utvecklings-
projekt



Ansökningsblankett

• Utvecklingsprojekt

https://visitlinkoping.se/files/Anso%CC%88kan%20utvecklingsprojekt.pdf


Produktutvecklingscheckar: 
Vad kan man söka stöd för?

• Nya produkter (exempelvis aktiviteter, 
upplevelser kopplat till mat och dryck, 
transport eller boende)

• Nya evenemang

• Insatser som gör produkter digitalt 
bokningsbara



Belopp att söka

• Bidrag uppgår till 25 000 kronor per 
utvecklad produkt

• Varje företag kan söka för maximalt två 
nya produkter per år

• 60 nya produkter per år



Ansökningsblankett

• Produktutvecklingscheck

https://visitlinkoping.se/files/Anso%CC%88kan%20produktutvecklingscheck_1.pdf


Webbplats

www.visitlinkoping.se/kickstart



Nio idéer som borde bli verklighet! 

• Visit Linköping & Co har tagit fram en egen 
lista över reseanledningar, produkter och 
erbjudanden som saknas i Linköping idag, 
och som bedöms ha stor potential. 

• Idéerna är inriktade på privatrese-
marknaden

• Steal with pride❤



❶ Övernattning i träd

❷ Färdiga turer för naturnybörjare eller 
Robinson-wannabees

❸ Tematiserat hotell

❹ Hubbar för naturupplevelser

❺ Fler aktiviteter vid kanalerna och våra 
sjöar

❻ Nya dragare i citykärnan

❼ Fler ställplatser

❽ Digitala upplevelser till nästa nivå

❾ Smidigare bokning




