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13038 SCANDI ENERGY AS Eliminering av plastavfall fra slamanlegg Viken

Behandlingsanlegg for avløpsvann som samler plastpartikler samles i
slammet, som så går gjennom en pyrolyseprosess som omdanner alt til
ren energi og biokull. Dermed unngår vi at plast i prosessert slam
resirkuleres til jorder og anlegg som jordforbedring.

2 500 000

12939 OGOORI AS Tapsfri logistikk for plastpellets Rogaland

Vi utvikler  tapsfri emballasjeteknologi og logistikk for plastpellets,
tilpasset markedets behov for automasjon og kostnadseffektivitet, og
uten store investeringer for selger og kjøper av plastråstoff. Prosjektet
har en null-visjon for utslipp av plastpellets til omgivelsene.

2 300 000

13076 PINOVO AS Clean Surface Treatment Solution for the Offshore Wind
Industry Vestland

Offshore Wind has become an important source of alternative energy,
but will also be a bigger source of Paint Microplastic Pollution, unless
clean surface treatment methods are used. Pinovo's proposed solution
will stop Paint Microplastic Emissions, and deliver life extension of the
Wind Turbines.

700 000

12997 BREIVIK MARINE SOLUTIONS AS Snurrevadtau - en forurensings-kilde som kan bli til nytt
råstoff Møre og Romsdal

Snurrevadtau består av stålwire og plast av typen PP (polypropylen).
Slikt tau består av 4 eller flere kordeler. Hver kordel har kjerne av
stålwire omspunnet med PP-tau. Å splitte slikt brukt tau er en utfordring
som ingen har funnet gode løsninger på. Vi vil finne løsningen.

2 000 000

12860 DIVEMAP DA Divemap for kartlegging av søppel under vann Vestfold og Telemark
Tilrettelegge appen for at  brukere kan registrere funn av søppel og/eller
farlig avfall under vann. Informasjonen som blir registrert vil være synlig
for alle brukerne med rapportering til havforskningsinstituttet.

250 000

13056 EGERSUND TRÅL AS Utvikling av miljøteiner 100 % plastfri Viken

Det skal utvikles miljøteine for fangst av krabbe og hummer. Teinen skal
produseres i treverk, og vil være 100 % plastfri. Teinene konstrueres for
å forhindre spøkelsesfiske. Teinene vil være sammenleggbare for
plassbesparelse under transport (ca. 75 % mindre enn vanlige teiner).

2 000 000

13201 INNOMAR AS Sunfish Iridium Agder

Innomars løsning kombinerer hardware (bøyer) og software
(Digicatch-app). Vår hardware erstatter tradisjonelle bøyer og blåser
brukt i fiskeri med vår Sunfish-bøye. Dette prosjektet vil gi disse bøyene
global satelittdekning, slik at løsningen kan brukes over hele kloden.

4 500 000

12916 BUOYTECH AS Teknologi for å forhindre tap av passive fiskeredskaper
og spøkelsesfiske Vestland

Prosjektet vil fokusere på å videreutvikle den teknologien vi allerede har
for å få slutt på spøkelsesfiske. Løsningen har vært testet ut i av HI med
gode resultater, men det er enda noen justeringer som må til for at vi
skal kunne tilby en komplett og god løsning til markedet.

750 000


