1

Datum

Ansökan om forskningsmedel

2018-01-31

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

1 Sökande (huvudansvarig för projektet)

2 Anslagsförvaltare

Namn

Universitet/högskola eller motsvarande

Stefan Olsson

Karlstads universitet

Universitet/högskola eller motsvarande

Institution

Karlstads universitet

Handelshögskolan

Institution eller motsvarande

Postadress

Handelshögskolan
Postadress

Postnr och ortsnamn
651 88 Karlstad

Postnr och ortsnamn

Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

651 88 Karlstad
Telefonnr (direkttel inkl. riktnr)

Postgiro

E-post

3 Projektbeskrivning
Projekttitel För att radbryta texten, använd Alt + Enter
Värdering av upphandling - redovisningens betydelse för upphandlingsreglerna

Projektet avses starta/startade, datum

Projektet beräknas vara slutfört, datum

2018-09-01

2023-08-31

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

Syftet med projektet är att undersöka vilken betydelse redovisningsnormer har vid värdering av upphandling. I
fokus står bl.a. kravet på leverantören att bevisa sin ekonomiska och finansiella ställning. Balans- och
resultaträkningens betydelse som bevis kommer att undersökas. Vidare undersöks i vi ken utsträckning
redovisningen kan användas för att styrka teknisk kapacitet, t.ex. i form av varuleveranser eller inventarier. En
jämförelse kommer att göras med redovisningsnormer för företag av olika storlekar. Vidare kommer att undersökas
hur leverantörer kan påvisa den ekonomiska kapaciteten hos koncernbolag och underleverantörer. Projektet
kommer att få betydelse genom att det klarlägger hur den ekonomiska och finansiella ställningen hos leverantörer i
en upphandling skall utvärderas.

Bifoga en utförligare projektbeskrivning (max 10 A4–sidor).

4 Kostnadsredovisning
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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)
Peter Lillieh

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

25000

12

85%

362 100

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

15 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

509 085

Projektår 2
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)
Peter Lillieh

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

25000

12

85%

362 100

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

15 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

509 085

Projektår 3
Personalnamn, akademisk titel (bifoga CV)
Peter Lillieh

Månadslön
enligt KKV:s riktlinjer

Anställningstid
i projektet,
månader

Arbets id i
procent av
heltid

Lönekostnad
inkl. sociala avg.

25000

12

85%

362 100

Summa övriga kostnader (hämtas från tabell 4a)

15 000

Total kostnad inklusive sociala-, och förvaltningsavgifter

509 085
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4a Redovisning övriga kostnader
År 1

År 2

År 3

Material och utrustning

5 000

5 000

5 000

Resor

10 000

10 000

10 000

15 000

15 000

15 000

Övriga kostnader
Summa

5 Kostnadssammanfattning (anges i kronor) för nu sökt anslag
Total återstående projektkostnad
1 527 255

Därav söks från

Tidigare erhållna anslag från
Konkurrensverket

Annan anslagsgivare **

*Anslagsgivarens namn

Ansökan inlämnad, datum

Sökt belopp

**Anslagsgivarens namn

Ansökan bevi jad, datum

Beviljat belopp

Konkurrensverket

Annan anslagsgivare *

1 527 255 kr

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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