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Datum

Ansökan om forskningsmedel

2019-01-30

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)
Namn *

Björn Lundell
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution eller motsvarande

Högskolan i Skövde

Institutionen för informationsteknologi

Postadress

Postnr och ortsnamn

Box 408

54128 Skövde

Telefonnummer

E-post

* Huvudansvarig för projektet är ansvarig för att uppgifterna som lämnas i ansökningsblanketten är korrekta.

2 Anslagsförvaltare
Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Högskolan i Skövde

Institutionen för informationsteknologi

Postadress

Postnr och ortsnamn

Box 408

54128 Skövde

Telefonnummer

0500-448000

3 Projektbeskrivning
Projekttitel

Hållbar digitalisering och OpenSym 2019 i Skövde
Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken)

Konferenserna vi söker finansiellt stöd för i ansökan behandlar olika perspektiv som starkt berör
konkurrensneutralitet och möjligheten för organisationer att utveckla och anskaffa IT-system utan
att orsaka inlåsning och konkurrenshinder.
Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2019-08-01

2019-08-30

Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken).

Den 20-22 augusti 2019 arrangeras den mycket prestigefulla internationella konferensen, "The
15th International Symposium on Open Collaboration" (OpenSym 2019), i Skövde. I anslutning till
OpenSym 2019 genomförs den 19 augusti konferensen "Hållbar digitalisering: Möjligheter och
hinder" som riktar sig till praktiker, primärt inom offentlig sektor.
Under konferensen "Hållbar digitalisering: Möjligheter och hinder" behandlas olika former av
inlåsningseffekter som hindrar en hållbar digitalisering, samt olika dimensioner av öppenhet
(öppen programvara, öppna standarder, öppen data, etc.) som kan möjliggöra en hållbar
digitalisering. Under denna konferens genomförs presentationer av inbjudna experter och
paneldiskussioner. Vidare präglas dagen av interaktion och diskussioner i en posterutställning.

KB-022

Med denna ansökan hemställer vi om finansiellt stöd för genomförande av konferensen ”Hållbar
digitalisering: möjligheter och hinder” samt stöd till (inbjudna) internationella experter till
OpenSym 2019.
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Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4–sidor) som bilaga till
denna ansökan.

4

Kostnadsredovisning

Observera att den högsta tillåtna arbetstiden för disputerad forskare, docent och professor är 75 procent av heltid.
För doktorand, forskningsassistent eller liknande är den högsta tillåtna arbetstiden 85 procent av heltid.
Projektår 1
Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV)
Namn
Akademisk titel

Månadslön
(brutto)

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala
avgifter

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter

Projektår 2
Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV)
Namn
Akademisk titel

Månadslön
(brutto)

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

0

Lönekostnad
inkl. sociala
avgifter

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter

0
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Projektår 3
Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV)
Namn
Akademisk titel

Månadslön
(brutto)

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala
avgifter

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra
Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter

0

4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

0

0

0

Material och utrustning
Resor
Andra kostnader
Summa

5

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag

Total projektkostnad

0
Därav söks från
Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

Tidigare erhållna anslag från
Konkurrensverket

45000

0

Annan anslagsgivare **

* Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

** Anslagsgivarens namn

Ansökan beviljad, datum

Beviljat belopp
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Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig

Projekttitel

OBS! Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på
Konkurrensverkets webbplats. Om en ansökan om forskningsbidrag skickas in till Konkurrensverket innebär
det ett medgivande till att dina personuppgifter registreras och behandlas av Konkurrensverket samt att uppgifter
om namn och institution för beviljade bidrag publiceras på webbplatsen.

