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Prosjekt
Oppdrettsmerder av resirkulert plast
Fasadeplater av resirkulert materiale

Materialforvalter

SIRKLand

på(fyll)

Søker
Akva Group ASA
Ocean Hope Eco Productions AS

Tildeling (NOK)

Om prosjektet

I prosjektet skal Akva Group, leverandør av utstyr til oppdrettsbransjen, utvikle
2 400 000 merder i resirkulert plast.
Oceanhope designer og produserer fasadeplater. I dette prosjektet skal Oceanhope
750 000 pilotprodusere bygningsplater av resirkulert glassfiber og polyester.

Hvor
ROGALAND
ROGALAND

Ogoori AS

Ogoori kaller seg for en Material as a Service (MaaS) bedrift som innebærer at den
leier ut materialer til produsenter som en tjeneste. I dette prosjektet skal bedriften
gjennomføre en markedsundersøkelse og utvikle et rammeverk for MaaS tjenesten
1 750 000 sin.

VESTLAND

Sintef Manufacturing AS

Prosjektet SIRKLand er et samarbeidsprosjekt mellom Sintef, Felleskjøpet og
Quantafuel. I dette prosjektet skal søkerne utvikle en presse norske bønder kan
bruke for å bedre håndtere den brukte plasten. Dette skal muligjøre bedre sortering,
enklere transport av brukt plast og i lengden muligheten for sirkulære
2 000 000 forretningsmodeller.

INNLANDET

Orkla Home & Personal Care AS

(på)fyll er en hjemleveringstjeneste for hygiene og husholdningsprodukter.
Produktene blir levert i gjenbrukbare beholdere i resirkulert plast. I dette prosjektet
2 000 000 skal Orkla utvikle den digitale delen av tjenesten.

OSLO

12571

Retursystem for gjenbruksemballasje

Grin AS

Grin ble etablert i 2018 med mål om å skape et universelt retursystem for takeaway
emballasje. I dette prosjektet søker Grin om støtte til å kunne utvikle et retursystem
for gjenbruksemballasje som deres samarbeidspartnere kan teste og demonstrere
sammen med sine kunder. Grin har en digital tjeneste (App) og en panteautomat
1 500 000 mens samarbeidspartnerne Kleenhub, Kamupak og Loop-it produserer emballasjen. OSLO

12580

Nye idrettsnett av gamle fiskenett

Nofir AS

I dette prosjektet skal søker utforske mulighetene for å bruke av kasserte fiskenett
1 950 000 som nye idrettsnett.

NORDLAND

Rensikt AS

Rensikt er en tilbyder av spylervæskeautomater. I dette prosjektet skal de skalere
2 200 000 løsningen til Viken, Vestfold og Telemark, Vestland og Rogaland.

VESTLAND

Klar Sikt AS

Rensikt er en tilbyder av spylervæskeautomater. I dette prosjektet skal de skalere
1 200 000 løsningen til Vestland, Rogaland og Agder.

VESTLAND

Mepex er et konsulenthus som spesialiserer seg på sirkulær økonomi, avfall og
gjenvinning. I dette prosjektet inngår de et samarbeid med Oslo Universitetssykehus
for å se på mulighetene for å øke andelen plast Oslo Universitetssykehus
1 050 000 resirkulerer.
VIKEN

12438
12484

Rensikt utbygging trinn 2
Klar Sikt i Vest

12433

Plastsmart sykehus

Mepex Consult AS

12525

Uthenting av gjenvinnbar plast fra restavfall

Utsyn Gjenvinning AS

12588

12533

Ombruk av plast fra kunstgressbaner

Woolly Pot

Utsyn Gjenvinning AS er et samarbeidsprosjekt mellom Quantafuel ASA og
utstyrsleverandøren Steco Miljø AS. I dette prosjektet skal søker teste en ny
750 000 teknologi som kan muliggjøre uthenting av gjenvinnbar plast fra restavfall.

VIKEN

Tebe Sport AS

I prosjektet søker Tebe Sport støtte til å designe, utvikle og teste en mobil teknologi
som er i stand til å separere gummi, og eventuelt sand og steiner, fra
1 200 000 kunstgressbanen på stedet hvor banen er.

TRØNDELAG

Bioregion Institute AS

Bioregion Institute er et ideelt AS som aktiverer sirkulære løsninger på tvers av
sektor, industri og territorier. Prosjektet de søker støtte til omhandler prototype
1 250 000 produksjon av en formstabil plantepotte i nedklassifisert ull.

VESTLAND

