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TYTUŁ: WSPÓŁPRACA EKOLOGICZNA FIRM OBSŁUGA FIRM SZKOLENIA

CENA: 1,00 PLN

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze (.: ekoexpert :.)
  Adres: Młynowa 17 lok.1
  Miasto: Białystok
  Województwo: podlaskie
  Telefon: 857444460
                

OPIS:

Obowiązki środowiskowe firm różnią się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, zakresu oddziaływania na
środowisko, wielkości przedsiębiorstwa oraz katalogu firm zobligowanych do składania raportów środowiskowych. Firma EkoExpert
Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. działająca na rynku usług środowiskowych od ponad 10 lat wspiera starania firm i
instytucji w prawidłowym wypełnianiu obowiązków związanych z ochroną środowiska. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert
zapewniają w ramach współpracy ekologicznej możliwość opracowywania na zlecenie sprawozdań środowiskowych, przygotowują
raporty środowiskowe, wyliczają wysokość opłat środowiskowych za korzystanie ze środowiska, opracowują wnioski o wydanie pozwoleń
zintegrowanych, sektorowych oraz wnioski o dofinansowanie realizacji projektów ekologicznych. Doradcy środowiskowi zapewniają
firmom kompleksową obsługę ekologiczną. Zakres usług oferowanych w ramach obsługi ekologicznej, forma współpracy w ramach
obsługi oraz zakres odpowiedzialności w związku z realizacją usług różni się w zależności od indywidualnych potrzeb firmy. Usługi
realizowane w ramach obsługi ekologicznej dotyczą zapewnienia firmie zgodnego z prawem funkcjonowania oraz prawidłowego oraz
terminowego wypełniania obowiązków środowiskowych. Firma EkoExpert zapewnia terminowe rozliczenia prowadzonej działalności
gospodarczej oraz dostosowanie prowadzonej działalności do wymogów prawnych dotyczących ochrony środowiska w firmie. Eksperci
środowiskowi w celu dopasowania oferty współpracy do potrzeb przedsiębiorstwa przeprowadzają audyt środowiskowy, którego
rezultaty pozwalają na określenie zakresu współpracy z firmą EkoExpert. Oferta współpracy ekologicznej z firmą EkoExpert dostępna
jest na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u doradcy środowiskowego pod numerem 85 744 44 60.
Na stronie internetowej prezentowane są praktyczne informacje dotyczące obowiązków środowiskowych firm, w tym: terminów na
złożenie poszczególnych sprawozdań środowiskowych, aktualnej wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska, informacje
dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania do usług środowiskowych oraz skorzystania z wsparcia w zakresie szkoleń
środowiskowych. Firma EkoExpert jest jednostką szkoleniową wpisaną do rejestru firm szkoleniowych oraz Bazy Usług Rozwojowych.
Firma EkoExpert posiada wymagane referencje, wdrożony system zarządzania jakością zgodny z PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagane
doświadczenie ekspertów, pozwalające świadczyć kompleksowe usługi z zakresu ochrony środowiska na najwyższym poziomie.


