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Datum

Ansökan om forskningsmedel

29.01.2015

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

Fridr k Mar Baldursson

Reykjavik University

Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Reykjavik University

School of Business

Institution eller motsvarande

Postadress

School of Business

Menntavegur 1

Postadress

Postnr och ortsnamn

Menntavegur 1

101 Reykjavik

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

101 Reykjavik
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Bankgiro/Plusgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Nordic Conference on Industrial Organization 2016 (NORIO 2016)

Projektet avses starta, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

30.05.2016

31.05.2016

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

The conference NORIO 2016 is planned to take place at Reykjavik University in 2016. The conference is held every
second year and collects researchers on industrial organization from all the Nordic countries. This application is for
funding necessary to realize our plans. Professor Fridrik M. Baldursson at Reykjavik University will be in charge of
the organization of the conference. His CV is attached. Also attached is a slightly more elaborate description of the
conference.

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
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

none

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

135 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

182 250

Projektår 2
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

none

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

0

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

0

Projektår 3
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbetstid i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

none

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

Material och utrustning
Resor

17 000

Övriga kostnader

118 000

Summa

135 000

Observera! Summan av de övriga kostanderna för något av åren överstiger den i riktlinjerna fastslagna övre gränsen för
övriga kostnader, med hänsyn till antalet projektmedlemmar samt deras akademiska titlar.

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total projektkostnad
182 250

Tidigare erhållna anslag från

Därav söks från
Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

135 000 kr -

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare **

-

-

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

6 Övriga projekt som samtidigt kommer att ledas av huvudansvarig
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter

Namn och institution på personer som beviljas forskningsbidrag kommer att publiceras på Konkurrensverkets
webbplats.
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Nordic Conference on Industrial Organization, Reykjavik 2016 (NORIO 2016)
The first NORIO conference for Nordic researchers in industrial organization was held in
Stockholm in 1998. The last conference, NORIO IX, was held in Oslo in June 2014, with support
from Konkurrensverket, for which we are grateful.
The next conference – NORIO X – is planned to take place in 2016 in Reykjavik, at Reykjavik
University. And again we hope for funding support from Konkurrensverket
There are active researchers in industrial organization in all the Nordic countries. However,
research in industrial organization clearly benefits from a Nordic conference, where researchers
from all Nordic countries present and discuss their work.
The conference is planned to last for two days and to include a keynote speaker. The name of this
keynote speaker is not clear as yet.
Researchers within industrial organization will be asked to submit a paper to the conference through
an open call for papers. There will be slots for about 18 presentations, including the keynote lecture.
The participants (except the keynote speaker) are expected to cover their own travel costs.
The conference will be held at Reykjavik University most likely in the university's main building.
Professor Fridrik M. Baldursson will be responsible for the conference. The dates of the conference,
30-31 May 2016, are tentative, but the conference has usually been held at about this time of the
year and we plan to continue that tradition.
The budget is based on accommodation for 18 visitors, for 3 nights each – this is inevitable for a
conference of two full days in Iceland; a dinner for 20 participants; catering for two days (lunch and
coffee breaks) for 22 participants. On top of that come travel expenses for the keynote speaker.
Fridrik M. Baldursson
Reykjavik University
29 January 2015

