
Internasjonale prosjekter
Prosjekt Søker Tildeling Om prosjektet Hvor

Prosjekter

Citarum River Cleanup, Trashbooms and Waste 
management

River Cleanup 
vzw 1 100 000

Prosjektet skal teste ut den tekniske løsningen "Trashboom" 
for innsamling av plastforsøpling på fem lokasjoner i 
Citarum-elven i Indonesia.

Indonesia

FLiPPR - Floating Litter and Plant Patches Remover Plastic Fischer 
GmbH 1 500 000

Prosjektet skal videreutvikle og teste den tekniske 
løsningen "FLiPPR" for innsamling av plastforsøpling 
infiltrert i giftige planter i Saigon-elven i Vietnam

Vietnam

Prevention and Reduction Of MicroPlastics from Textile 
Industry

IVL 
Environmental 
Technologies 

(Beijing) 
Company Ltd. 

(IVL-China)

2 000 000
Prosjektet skal arbeide med flere tiltak for å redusere 
plastutslipp fra tekstilbranjen i Kina, blant annet teste 
farging av tekstiler uten vann i større skala.

Kina

Cleaning Riverine Plastic from a Transboundary Inflow to 
the Caspian

Akvaplan Niva 
AS 1 500 000

Prosjektet skal bidra til opplæring av lokale aktører i 
Aserbajdsjan til å kartlegge og rydde plastforsøpling langs 
Kura-elven og det kaspiske hav.

Aserbajdsjan

Net Free Seas Thailand - Phase 2
Environmental 

Justice 
Foundation

2 100 000
Prosjektet motiverer fiskere i ulike landsbyer i Thailand til å 
levere inn kasserte garn til gjenvinning og produksjon av 
nye produkter.

Thailand

Net Free Seas Ghana - Pilot Phase
Environmental 

Justice 
Foundation

 500 000
Pilotprosjekt for å starte innsamling av kasserte fiskegarn i 
Ghana for å hindre at disse havner på avveie og brennes 
på stranda, samt å gjenvinne garnene til nye produkter.

Ghana

Partnerskap
Systemic solution to limit marine litter from ocean based 
industries in the Mannar region- based in policy and 
producer responsibility development

Salt Lofoten AS 3 500 000
Målsetningen for partnerskapet er å etablere løsninger for å 
forebygge og redusere plastforsøpling fra fiskeri i India og 
på Sri Lanka.

India og Sri 
Lanka

Sustainable and complete waste management solutions 
for rural and semi-urban conditions

Stiftelsen 
Norges 

Geotekniske 
Institutt og 

Strømmestiftels
en

6 000 000
Målsetningen for partnerskapet er å etablere skalerbare 
løsninger for helhetlig håndtering av plast i Mali (i by) og i 
Uganda (på landbygda)

Mali og Uganda

Enhancing global and national capacity to implement 
Extended Producer Responsibility to reduce plastic 
pollution and improve resource efficiency

United Nations 
Environment 

Programme
4 500 000

Målsetningen for partnerskapet er å bistå flere 
utviklingsland med å implementere produsentansvar for 
emballasje, herunder Nigeria.

Nigeria m.fl.

Sum 22 700 000


