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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2015-01-29

Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt
till konkurrensverket@kkv.se

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Anslagsförvaltare

Namn

Universitet/högskola eller motsvarande
Stockho m School of Economics Institute for
Research SIR
Institution

Lars Henriksson
Universitet/högskola eller motsvarande
Handelshögskolan i Stockholm
Institution eller motsvarande

Postadress

Center for Business Law

Box 6501

Postadress

Postnr och ortsnamn

Box 6501

113 83 STOCKHOLM

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

11383 STOCKHOLM
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Bankgiro/Plusgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferens i Stockholm hösten 2016

Projektet avses starta, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum
2016-09-01

2016-09-30

Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1400 tecken).
För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Nordiska Konkurrensrättsnätverket är ett nätverk som är öppet för konkurrensrättsforskare i alla nordiska länder.
Nätverkets målsättning är att bidra till erfarenhetsutbyte mellan konkurrensrättsforskare. Det främsta verktyget
består i att årligen samla Nordens konkurrensrättsforskare till en konkurrensrättskonferens som är öppen för alla
nordiska konkurrensrättsforskare. Den första nordiska forskar-konferensen hölls år 2004 i Stockholm och
organiserades av forskare vid Stockholms universitet. Därefter har forskarkonferenser anordnats i Köpenhamn
(2007), Oslo (2008), och Bergen (2011). Den femte konferensens hölls i Lund den 26 och 27 april 2012 och
anordnades av Lunds universitet under ledning av professor Hans Henrik Lidgard; konferensen finansierades med
forskningsmedel av Konkurrensverket. Den sjätte konferensen hölls i Helsingfors den 3-4 oktober 2013 och den
sjunde konferensen kommer att äga rum i Köpenhamn den 3-4 september 2015.
Nästa år har det gått 12 år sedan Nordiska Konkurrensrättsnätverkets första forskarkonferens ägde rum i
Stockholm och det är därför åter dags för konkurrensrättsforskarna i Stockholm att ta initiativ till en ny upplaga av
forskningskonferensen. Syftet med konferensen är att göra det möjligt för konkurrensrättsforskare att mötas för att
diskutera och lära av varandras erfarenheter inom konferensens ämnen samt att etablera personliga kontakter för
att underlätta framtida samarbeten mellan konkurrensrättsforskare i de olika nordiska länderna. Ett ytterligare syfte
med Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferenser är att ge unga forskare – d v s doktorander – tillfälle
att presentera sina forskningsprojekt för att få tips och feedback från erfarna forskare.

Bifoga en utförligare projektbeskrivning (max 10 A4–sidor).
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4 Kostnadsredovisning
Fyll i de ofärgade cellerna med för projektet gällande information, så uppdateras de färgade automatiskt. Ge akt på
de felmeddelanden i rött som visas vid överträdelse av Konkurrensverkets riktlinjer för anslag till forskningsprojekt.
Projektår 1
Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Antalet konferensdeltagare förväntas uppgå till
c:a 50. Kostnaden för konferensen uppskattas
till 4.000 kr per deltagare. I detta belopp ingår
kostnader för logi och mål ider för konferensdeltagarna samt resekostnader för föredragshållarna. Den totala kostnaden beräknas sålunda
uppgå till 200 000 kr.
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

0

Projektår 2
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

0

Projektår 3
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Anställningstid
i projektet,
månader

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

0
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4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

0

0

0

Material och utrustning
Resor
Övriga kostnader
Summa

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total projektkostnad
0

Tidigare erhållna anslag från

Därav söks från

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare **

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

200 000 kr

0%

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Betydelsen av köparmakt i EU-konkurrensrätten

Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
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PROJEKTBESKRIVNING FÖR

NORDISKA KONKURRENSRÄTTSNÄTVERKETS FORSKARKONFERENS
I STOCKHOLM HÖSTEN 2016
Projektansvarig
Lars Henriksson
Handelshögskolan i Stockholm
29 januari 2015

Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferens i Stockholm hösten 2016

1. Projektets syfte och betydelse
Om Nordiska Konkurrensrättsnätverket
Nordiska Konkurrensrättsnätverket är ett nätverk som är öppet för konkurrensrättsforskare i
alla nordiska länder. Nätverkets målsättning är att bidra till erfarenhetsutbyte mellan
konkurrensrättsforskare i de nordiska länderna. Det främsta verktyget består i att årligen
samla Nordens konkurrensrättsforskare till en konkurrensrättskonferens som är öppen för alla
nordiska konkurrensrättsforskare.
Den första nordiska forskarkonferensen hölls år 2004 i Stockholm och organiserades av
forskare vid Stockholms universitet. Den andra konferensen hölls 2007 i Danmark och
organiserades av Juridiska institutet vid Köpenhamns handelshögskola. Den tredje
konferensen hölls i Oslo 2008 och organiserades av Universitetet i Oslo. Den fjärde
konferensen hölls i Bergen den 31 januari till 1 februari 2011 i Bergen och anordnades av
Bergens universitet. Den femte konferensens hölls i Lund den 26 och 27 april 2012 och
anordnades av Lunds universitet under ledning av professor Hans Henrik Lidgard;
konferensen finansierades med forskningsmedel om 200 000 kr av Konkurrensverket. Den
sjätte konferensen hölls i Helsingfors den 3-4 oktober 2013 och anordnades av Helsingfors
universitet. Den sjunde konferensen kommer att äga rum i Köpenhamn den 3-4 september
2015 och anordnas av Köpenhamns universitet.
Om Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferens i Stockholm
Nästa år har det gått 12 år sedan Nordiska Konkurrensrättsnätverkets första forskarkonferens
ägde rum i Stockholm och det är därför åter dags för konkurrensrättsforskarna i Stockholm att
ta initiativ till en ny upplaga av forskningskonferensen. Syftet med konferensen är att göra det
möjligt för konkurrensrättsforskare att mötas för att diskutera och lära av varandras
erfarenheter inom konferensens ämnen samt att etablera personliga kontakter för att underlätta
framtida samarbeten mellan konkurrensrättsforskare i de olika nordiska länderna. På så vis
finns det vissa likheter mellan denna konferens och det årliga Nordiska Mötet som de
nordiska konkurrensmyndigheterna anordnar.
Ett ytterligare syfte med Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferenser är att ge
unga forskare – d v s doktorander – tillfälle att presentera sina forskningsprojekt för att få tips
och feedback från erfarna forskare.
2. Projektets genomförande
Tid
Under förutsättning att ansökan om forskningsmedel beviljas kommer Nordiska
Konkurrensrättsnätverkets åttonde forskarkonferens att äga rum i Stockholm hösten 2016,
sannolikt i september 2016.
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Nordiska Konkurrensrättsnätverkets forskarkonferens i Stockholm hösten 2016
Konferensens innehåll
Konferensen består av två delar.
Under första delen kommer professorer och andra disputerade konkurrensrättsforskare tala
och leda diskussionen i ett antal aktuella konkurrensrättsliga forskningsfrågor.
Under konferensens andra del kommer nordiska konkurrensrättsdoktorander få tillfälle att
presentera sina forskningsprojekt för att få tips och feedback från erfarna seniorforskare.
Forskarkonferensen i Stockholm kommer enbart att genomföras för det fall att ansökan om
forskningsmedel beviljas. Ett detaljerat program för konferensen kommer därför att utarbetas
först efter ett eventuellt beslut om tilldelning av forskningsmedel.
Organisationskommitté
Organisationskommittén för konferensen leds av professor Lars Henriksson, assisterad av
hans doktorand Robert Moldén.
Budget
Konferensen kommer att hållas i en av Handelshögskolans konferenssalar, vilket bidrar till att
hålla nere kostnaderna. Antal deltagare i konferensen förväntas uppgå till c:a 50. Kostnaden
för konferensen uppskattas till 4 000 kr per deltagare. I detta belopp ingår kostnader för logi
och måltider för konferensdeltagarna samt resekostnader för föredragshållarna. Övriga
konferensdeltagare står för sina egna resekostnader. Den totala kostnaden för konferensens
genomförande beräknas sålunda uppgå till 200 000 kr. Ansökan om forskningsmedel till
Konkurrensverket omfattar hela detta belopp. Skulle det efter konferensens genomförande
uppstå ett överskott kommer det att användas för att bidra till doktorandernas resekostnader.
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