Regler för bidrag inom ramen för projektet
Klimatneutrala Linköping 2030
Fastställda den 2022-04-27 av Näringslivsdirektör, Linköpings kommun
Nedan beskrivs kriterierna för att kunna beviljas bidrag inom projektet Klimatneutrala Linköping
2030.

Testbäddscheckar
Testbäddscheckar ska möjliggöra för små och medelstora företag som har lösningar inom klimat och
energi att testa sina produkter och tjänster i de utpekade stadsutvecklingsområdena Ebbepark och
Vallastaden. Pilottesterna ska ingå i och redovisas som en del i projektet Klimatneutrala Linköping
2030. 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 test som kan beviljas bidrag
För att beviljas bidrag ska det vara test och utveckling av nya lösningar, teknik, produkt eller tjänst,
som förväntas bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Bidraget ska bidra till testets
genomförande. Testerna ska ske i Ebbepark och/eller Vallastaden samt vara genomförbar och
förankrad med en eller flera relevanta partners. Partner kan vara förvaltning och/eller bolag inom
Linköpings kommun och/eller partners i projektet Klimatneutrala Linköping 2030. Den sökanden
ansvarar för att erforderliga tillstånd finns för att testet ska påbörjas inom tre månader och kunna
genomföras enligt gällande lagstiftning.
B) Krav på sökande
● Sökande företag har max 249 helårsanställda,
●

Testet ska påbörjas senast inom tre månader efter beviljad ansökan,

●

Kommunen kommer endast att godkänna sökanden som:
o

är godkänd för F-skatt

o

redovisar och betalar skatter och avgifter

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
Bidraget uppgår till 20 000 kronor. Varje företag kan söka maximalt två testbäddscheckar per år. Varje
testbäddscheck kräver en egen ansökan och i ansökan ska det anges vad bidraget ska användas till.
Det är avsatt totalt 200 000 kronor per år för denna satsning på testbäddscheckar inom ramen för
projektet Klimatneutrala Städer 2030 vilket innebär att det finns totalt tio (10) testbäddscheckar per år.
Ansökan sker löpande och det är först-till-kvarn principen som gäller för dem ansökningar som
uppfyller krav på typ av test (A) och krav på sökande (B).
D) Beslut om bidrag
Beslut om bidrag fattas av näringslivsdirektör 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 i samband med beviljad ansökan.
F) Uppföljning
Den sökande som beviljas bidrag förbinder sig att efter genomfört test delge resultat och erfarenheter i
en rapport, enligt framtagen mall, till projektledningen för Klimatneutrala Linköping 2030,
Linköpings kommun. Rapporten ska skickas in senast två månader efter genomfört test. Samtliga
tester ska slutföras och rapporteras inom projektperioden för Klimatneutrala Linköping 2030.
G) Reducering av bidrag och återkrav
Om det efter att bidraget har utbetalats visar sig att sökande helt eller delvis inte uppfyllt sina
åtaganden enligt ansökan har Linköpings kommunen rätt till återbetalning av utbetalt bidrag.

