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Datum 
Ansökan om forskningsmedel 31 januari 2019 

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 
Namn * 

Dr Konstantinos Stylianou 
Universitet/högskola eller motsvarande 

University of Leeds 
Institution eller motsvarande 

School of Law 
Postadress 

The Liberty Building 2.32 
Postnr och ortsnamn 

LS2 9JT Leeds, United Kingdom 
Telefonnummer E-post 

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

2 Anslagsförvaltare 
Universitet/högskola eller motsvarande 

University of Leeds 
Institution 

School of Law 
Postadress 

The Liberty Building 
Postnr och ortsnamn 

LS2 9JT Leeds, United Kingdom 
Telefonnummer 

+441133435033 

3 Projektbeskrivning 
Projekttitel 

Goals and Purposes of EU Competition Law: What does the data say? 

Projektets relevans för Konkurrensverket (högst 240 tecken) 

Projektet går ut på att undersöka ett bred spektrum av rättkällor empiriskt för att finna EU:s 

konkurrensrätts mål. Konkurrensverket kan använda resultaten för att dra skiljelinjen mellan 

beteenden som främjar målet och borde tillåtas och beteenden som hämmar målet och borde 

förbjudas. 
Projektet avses starta/startade, datum 

1 september 2019 
Projektet beräknas vara slutfört, datum 

31 augusti 2019 
Sammanfattning på svenska av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1 000 tecken). 

Under det föreslagna forskningsprojektet kommer vi att genomföra en empirisk undersökning 

avseende EU:s konkurrensrätts mål. 

Frågan om konkurrensrättens mål blir alltmer omstridd och kontroversiell. Den existerande 

litteraturen har fokuserat på att ge normativa förslag om vad EU:s konkurrensrätts mål bör vara. I 

stället för ett sådant teoretiskt (och ibland ideologiskt) tillvägagångssätt vill vi analysera empiriskt 

EU-domstolens rättspraxis, kommissionens beslut, samt icke-bindande instrument sedan 1970-

talet för att fastställa, de lege lata, vad målet, eller målen, är och har varit. 

Forskningen kommer att resultera i en omfattande Excel-databas och en sammanfattande artikel 

om vad uppgifterna visar. Databasen kommer att möjliggöra klassificering och presentation av 

data på olika sätt (genom kodning). Den kommer att vara öppen för alla och kommer att kunna 

uppdateras löpande, kompletteras, modifieras, och expanderas av oss eller andra forskare, 
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konkurrensmyndigheter och praktiker. Artikeln kommer att presentera intressanta insikter från 

forskningen, t .ex. om det verkligen återges något syfte med EU:s konkurrensrätt, i vilken typ av 

källa och med vilken frekvens, hur målet används, om det spelar en av görande roll i analy sen, om 

några mönster eller trender avslöjas och vad dessa anty der för framtiden. 

Bifoga även en utförligare projektbeskrivning (svenska eller engelska, max 10 A4- sidor) som bilaga ti ll 

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 
Anställningstid Arbetstid i Lönekostnad 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) Månadslön i projektet, procent av inkl. sociala 
Namn Akademisk titel brutto månader heltid av ifter 

Assodate Professor 45180 12 20 % 216 992 
Universitetslektor 48293 12 20 % 285 723 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 502 715 
Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 20000 
Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 522 715 

Projektar 2 

Personalnamn och akademisk titel (bifoga CV) 
Namn Akademisk titel 

Månadslön 
(brutto) 

Anställningstid 
i projektet, 
månader 

Arbetstid i 
procent av 
heltid 

Lönekostnad 
inkl. sociala 
avoifter 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 

Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 
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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 
avoifter 

Summa lönekostnader inkl. sociala avgifter 

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a) 

Summa förvaltningskostnader inklusive lokalhyra 

Total kostnad inklusive sociala avgifter och förvaltningsavgifter 

4a Redovisning övriga kostnader 

Ar 1 Ar 2 Ar 3 

Material och utrustning 

Resor 
20000 

Andra kostnader 

Summa 
20000 

Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag 

I
Total projektkostnad 

_ 522 715 

Därav söks från Tidi are erhållna ansla från 
Konkurrensverket Annan anslagsgivare • Konkurrensverket Annan anslagsgivare •• 

522 715 0 0 0 

• Anslagsgivarens namn Ansökan inlämnad, datum Sökt belopp 

•• Anslagsgivarens namn Ansökan beviljad, datum Beviljat belopp 

6 övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig 
Projekttitel 

Inga. 

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. 




