
 
 

EKOMBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

realizuje w partnerstwie z TOMRA Sorting AS projekt współfinansowany ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 pn. „Wdrożenie nowoczesnych 
technologii automatycznego sortowania odpadów komunalnych selektywnych, celem 
osiągnięcia poziomów recyklingu w Polsce w latach 2020-2025” 

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie Ekombud sp. z o.o. 
innowacyjnego procesu do separacji i przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności 
Beneficjenta oraz Partnera TOMRA Sorting AS - z wykorzystaniem rozwiązań 
technologicznych przyjaznych środowisku poprzez zrealizowanie działań zmierzających do 
wdrożenia u Beneficjenta innowacyjnego procesu, prowadzącego do rozwoju jego 
działalności gospodarczej, w tym do wzrostu przychodów, wzrostu zatrudnienia, lepszej i 
efektywniejszej gospodarki odpadami.  

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności Ekombud sp. z o.o. 
poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego 
procesu technologicznego automatycznego sortowania odpadów komunalnych 
selektywnych. Realizacja celu opierać się będzie na wykorzystaniu rozwiązań 
technologicznych przyjaznych środowisku w tym m.in. na zamontowaniu instalacji 
fotowoltaicznej, a wdrożony innowacyjny proces prowadzić będzie do rozwoju działalności 
gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę, w tym do: 

- znaczącego wzrostu przychodów oraz zysku 

- znaczącego wzrostu zatrudnienia u Wnioskodawcy 

- lepszej gospodarki odpadami. 

Partner - TOMRA Sorting AS, projektuje i produkuje oparte na czujnikach technologie 
sortowania dla globalnego przemysłu recyklingu i gospodarki odpadami. TOMRA Sorting 
AS należy do TOMRA SYSTEMS ASA zatrudniającej aktualnie >4.500 pracowników - 
norweskiej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych w Oslo. Poprzez swoją 
wizję i siłę kapitału korporacji prawdziwie zaangażowanego w optymalizację użycia 
zasobów Ziemi, TOMRA Sorting jest w pełni zaangażowana w „Rewolucję w Zasobach”. 

Doświadczenie Partnera oraz rodzaj prowadzonej przez niego działalności jest ściśle 
związany z przedmiotem projektu. Światowy lider w technologii automatycznego 
sortowania bazującej na czujnikach –zainstalowano ponad 6 000 systemów sortowania na 
całym świecie. Od samego początku swojego powstania TOMRA inwestuje znaczące zasoby 
w badania i rozwój, co jest niezwykle ważne z uwagi na charakter przedmiotowego projektu 
i będzie w nim wykorzystane. Partner jest posiadaczem wiodącej technologii dzięki 
opatentowanym czujnikom i rozwiązaniom systemowym. Nacisk kładziony na rozwój 
własnych technologii czujników, powiązanego oprogramowania do klasyfikacji i 
przetwarzania danych. Oferuje doradztwo na każdym etapie projektu (wieloletni proces 
przygotowania praktycznego i wiedza branżowa).  

Partner wspiera przedsięwzięcie w znacznym stopniu własnym know-how.  



Projekt ten wpisuje się w rozwijany od ponad roku nowy segment w grupie TOMRA Sorting 
jakim jest Circular Economy, którego jednym z celów jest podejmowanie szeregu działań 
we współpracy na wielu płaszczyznach (w tym z przemysłem), które zbliżają 
gospodarowanie odpadami na świecie do realizacji ambitnych założeń gospodarki o obiegu 
zamkniętym. 

 

Całkowita wartość projektu: 11 746 799.35 PLN 

Dofinansowanie projektu: 4 288 098.47 PLN 

 

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy 
zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy 
norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności 
społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami 
beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia 
ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym 
(EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach 
kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane 
wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. 
Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres 
to: 

#1 innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca; 

#2 integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa; 

#3 środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna; 

#4 kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 


