
  

 

Fundusze Norweskie i EOG
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach 
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz 
wzmocnienia relacji dwustronnych z
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 milia
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. Priory

#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.

 

BORCOX S.C. MAŁGORZATA BOROWY I WIESŁAW BOROWY korzysta 
z dofinansowania o wartości 323
ogólna projektu 3 130 965,00 PLN. 
konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii przyjaznej środowisku,
wprowadzającej ekologiczne i
konkurencyjności przedsiębiorstwa BORCOX z wykorzystaniem rozwiązań
przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w
przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, technologii i rozwiązań, które 
prowadzić będą do rozwoju działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności 
wzrostu przychodów, zysku i
efektywności energetycznej, zmniejszonej
wydajnej gospodarki materiałowej.

1. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI 
PRZEDSIĘBIORSTWA 

2. WZROST INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, WPROWADZENIE NOWYCH 
ROZWIĄZAŃ I SPRZEDAŻ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW

3. OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘB

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

 

www.norwaygrants.pl 

 

Wspólnie działamy na rzecz 
Europy zielonej, konkurencyjnej
i sprzyjającej integracji społecznej

Fundusze Norweskie i EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, 
konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach Funduszy Norweskich i EOG
Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz 

ronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej 
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 

2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez 
dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie 

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;  

eństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.  

BORCOX S.C. MAŁGORZATA BOROWY I WIESŁAW BOROWY korzysta 
dofinansowania o wartości 323 337,91 euro otrzymanego od Norwegii.

965,00 PLN. Projekt pod nazwą „Znaczące podniesienie 
konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii przyjaznej środowisku,
wprowadzającej ekologiczne i innowacyjne meble dla dzieci” ma na celu zwiększenie 

i przedsiębiorstwa BORCOX z wykorzystaniem rozwiązań
przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w
przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, technologii i rozwiązań, które 

u działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności 
wzrostu przychodów, zysku i zatrudnienia, a jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, 
efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej 

riałowej. Cele szczegółowe: 

1. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI 

2. WZROST INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, WPROWADZENIE NOWYCH 
SPRZEDAŻ INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW 

3. OBNIŻENIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA 

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Wspólnie działamy na rzecz 
konkurencyjnej 

sprzyjającej integracji społecznej 

reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, 
Funduszy Norweskich i EOG 

Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz 
państwami beneficjentami z Europy Środkowej 

Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach 
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi 

rda euro w ramach kolejnych programów 
2014. Fundusze Norweskie są finansowane wyłącznie przez 

dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze Norweskie 
tety na ten okres to:  

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

 

eństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa; 

BORCOX S.C. MAŁGORZATA BOROWY I WIESŁAW BOROWY korzysta 
euro otrzymanego od Norwegii. Wartość 

Znaczące podniesienie 
konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie technologii przyjaznej środowisku, 

ma na celu zwiększenie 
i przedsiębiorstwa BORCOX z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych 

przyjaznych środowisku poprzez realizację działań prowadzących do wdrożenia w 
przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, technologii i rozwiązań, które 

u działalności gospodarczej przedsiębiorcy, w szczególności 
jednocześnie lepszej gospodarki odpadami, 

emisji zanieczyszczeń do atmosfery, bardziej 

1. WZMOCNIENIE AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ I KONKURENCYJNOŚCI 

2. WZROST INNOWACYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, WPROWADZENIE NOWYCH 

 



  

 

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green
competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway 
contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral 
relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Balt
cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area 
(EEA). Together with the other donors, Norway has provided 
grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solel
are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014
Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are: 

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work 

#2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction 

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy 

#4Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights 

#5 Justice and Home Affairs 

 

BORCOX S.C. MAŁGORZATA BOROWY 
EUR 323 337.91 from Norway
project called "Significant increase in the company's competitiveness through the 
implementation of environmentally friendly technology, int
furniture for children" aims to increase the competitiveness of the BORCOX company using 
environmentally friendly technological solutions through the implementation of activities 
leading to the implementation of innovativ
that will lead to the development of the entrepreneur's economic activity, in particular, an 
increase in revenues, profit and employment, and at the same time better waste 
management, energy efficiency, red
efficient material management. Detailed objectives:

1. STRENGTHENING THE ECONOMIC ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF THE 
ENTERPRISE 

2. INCREASE IN INNOVATION OF THE ENTERPRISE, INTRODUCING NEW SOLUTIONS 
AND SALE OF INNOVATIVE PRODUCTS

3. REDUCING COSTS OF OPERATING AN ENTERPRISE

4. ENVIRONMENT PROTECTION

 

www.norwaygrants.pl 

 

Working together for a green,

competitive and inclusive Europe

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green
competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway 
contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral 
relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Balt
cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area 
(EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive 
grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solel
are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014

€1.25 billion. The priorities for this period are:  

#1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work  

Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction  

#3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy  

#4Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights  

BORCOX S.C. MAŁGORZATA BOROWY i WIESŁAW BOROWY benefit
EUR 323 337.91 from Norway. The total value of the project is PLN 3
project called "Significant increase in the company's competitiveness through the 
implementation of environmentally friendly technology, introducing ecological and innovative 
furniture for children" aims to increase the competitiveness of the BORCOX company using 
environmentally friendly technological solutions through the implementation of activities 
leading to the implementation of innovative processes, products, technologies and solutions 
that will lead to the development of the entrepreneur's economic activity, in particular, an 
increase in revenues, profit and employment, and at the same time better waste 
management, energy efficiency, reduced emission of pollutants into the atmosphere, more 
efficient material management. Detailed objectives: 

1. STRENGTHENING THE ECONOMIC ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF THE 

2. INCREASE IN INNOVATION OF THE ENTERPRISE, INTRODUCING NEW SOLUTIONS 
D SALE OF INNOVATIVE PRODUCTS 

3. REDUCING COSTS OF OPERATING AN ENTERPRISE 

4. ENVIRONMENT PROTECTION

Working together for a green, 

competitive and inclusive Europe

The Norway Grants and the EEA Grants represent Norway’s contribution towards a green, 
competitive and inclusive Europe. Through the Norway Grants and the EEA Grants, Norway 
contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral 
relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway 
cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area 

€3.3 billion through consecutive 
grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and 
are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the 

BOROWY benefits from a grant of 
. The total value of the project is PLN 3 130 965.00. The 

project called "Significant increase in the company's competitiveness through the 
roducing ecological and innovative 

furniture for children" aims to increase the competitiveness of the BORCOX company using 
environmentally friendly technological solutions through the implementation of activities 

e processes, products, technologies and solutions 
that will lead to the development of the entrepreneur's economic activity, in particular, an 
increase in revenues, profit and employment, and at the same time better waste 

uced emission of pollutants into the atmosphere, more 

1. STRENGTHENING THE ECONOMIC ACTIVITY AND COMPETITIVENESS OF THE 

2. INCREASE IN INNOVATION OF THE ENTERPRISE, INTRODUCING NEW SOLUTIONS 

4. ENVIRONMENT PROTECTION


