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1. Aiwell Water AS www.aiwell.no
Firma inżynieryjna oferujące nowatorskie rozwiązania dla sieci wodociągowych
i ściekowych, m.in. w dziedzinie gospodarki wodami opadowymi.
Engineering company dealing with modern solutions for water and sewage systems,
among other for rain drainage.
2. Antec Biogas AS www.antecbiogas.com
Firma jest dostawcą bioreaktorów oraz kompletnych instalacji dla małych i dużych
biogazowni. Oferuje innowacyjne modułowe rozwiązanie “Plug and Flow” + Biofilm.
Innovative biowaste technology based
on
highly effective biofilm multi
chamber reactor.
3. AquaOptima AS www.aquaoptima.com
Dostawca systemów recyrkulacji w akwakulturze, RAS.
Supplier of recirculation aquaculture systems.
4. Aquateam COWI AS www.aquateam.no
Niezależna firma konsultingowa, którą stanowi zespół wysoce wykwalifikowanych
specjalistów wykonujących ekspertyzy z zakresu problematyki środowiskowej
w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz sektora paliw płynnych.
Independent consultancy providing environmental services and applied scientific
research. Aquateam’s main areas of competence are municipal and private water and
wastewater treatment and environment and process challenges in the petroleum
sector.
5. Cambi AS www.cambi.com
Firma oferująca technologię termicznej hydrolizy osadów ściekowych oraz odpadów
organicznych, znajdującą zastosowanie w komunalnych
i przemysłowych
oczyszczalniach ścieków.
Leading provider of THP technology for the conversion of sludge to renewable energy
and high-quality biosolids.
6. Multivector AS www.multivector.no
Firma oferuje najnowsze technologie w zakresie przemysłowego suszenia i mieszania
znajdujące zastosowanie m.in. w branży odpadowej.
A supplier of leading edge technology and know-how within industrial drying and
mixing, especially for the waste sector.
7. Normex AS www.normex.no
Dostawca wysokiej jakości rozwiązań w zakresie uzdatniania wody i dezynfekcji.
Company offers best possible quality solutions for water treatment and disinfection.
8. Orkel AS www.orkel.no
Producent maszyn przemysłowych i rolniczych oferujący mobilną prasę zwijającą do
belowania materiałów rozdrobnionych, stosowaną do odpadów zmieszanych
i sortowany (RDF), biomasy i innych materiałów.
Producer of high quality heavy machinery for agriculture and industry such as
agricultural and industrial compactors used in the waste handling sector.

9. Tomra Sorting AS www.tomra.com
Wiodący producent urządzeń do sortowania w obszarze recyklingu i innych gałęziach
przemysłu. Światowy lider w technologii sortowania bazującej na czujnikach,
umożliwiającej odzyskiwanie różnych cennych materiałów z odpadów.
Leading producer of sorting systems in the recycling area and other industries.
Worldwide leader in sensor-based sorting technology, enabling the recovery of
valuable materials from waste.
10. Powel AS www.powel.com
Czołowy dostawca rozwiązań informatycznych dla energetyki i branży wodnościekowej.
Leading supplier of software solutions for the utility sectors, especially the power
sector, and water and sewage management.
11. Mezonic AS www.mezonic.com
Dostawca pojemników zapewniających szczególną szczelność i odporność,
stosowanych do odpadów niebezpiecznych, w tym promieniotwórczych.
Development and production of containers to seal, save and secure any hazardous
waste, including highly toxic and nuclear waste.
12. Green Business Norway, www.greenbusiness.no
Organizacja zrzeszająca podmioty w obszarze ochrony środowiska. Realizuje polskonorweskie projekty w gospodarce odpadami, gospodarce wodno–ściekowej, energii
odnawialnej i monitoringu środowiska w oparciu o transfer technologii i wiedzy oraz
współfinansowanie przedsięwzięć.
Norwegian professional organization acting on behalf of enterprises in the
Environmental Energy & Technology sector, contributing to innovation, co-operation
and project development on behalf of the members.
13. International Development Norway, www.id-norway.com
Organizacja ściśle powiązana z norweską fundacją SINTEF, działająca na arenie
międzynarodowej w dziedzinie transferu technologii, wymiany naukowej, innowacji w
obszarze zielonych technologii i rozwoju przedsiębiorczości.
A spin-out from the SINTEF Foundation, facilitating international knowledge exchange
and project cooperation, with focus on Entrepreneurship, Green Business Innovation
and Local Economic Development.
14. Bank DnB www.dnb.pl
Norweski Bank w Polsce oferujący szeroką gamę produktów dla jednostek
samorządowych i przemysłu.
Norwegian Bank offering financing models to the public sector and industry.
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