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TYTUŁ: ROZLICZENIA ŚRODOWISKOWE PRAKTYCZNE 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:

Szkolenia ekologiczne realizowane na rzecz firm przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. zapewniają
firmom zgodne z prawem funkcjonowanie oraz pozwalają uniknąć kar administracyjnych za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie
dokumentów środowiskowych. Szkolenia środowiskowe organizowane i realizowane we współpracy z firmą EkoExpert pozwalają
poszerzyć wiedzę z zakresu obowiązków środowiskowych firm oraz praktycznego sporządzania raportów środowiskowych, w tym
wyliczania opłat za korzystanie ze środowiska. Aktualne przepisy określające listę podmiotów zobowiązanych do sporządzania raportów
oraz wnoszenia opłat środowiskowych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą stale się zmieniają. Współpraca z firmą
EkoExpert pozwoli na określenie obowiązków środowiskowych firm, których działalność w znacznym stopniu oddziałuje na środowisko
naturalne oraz zapewni firmie zgodne z najnowszymi przepisami funkcjonowanie. Eksperci środowiskowi na podstawie
przeprowadzonego audytu środowiskowego będą w stanie określić zakres obowiązków, jakie należy obowiązkowo spełnić w prowadzonej
działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymogami dotyczącymi przekazywanych organom
kontroli środowiskowej dokumentacji, stawkami opłat za korzystanie ze środowiska tj. wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
wprowadzanie zanieczyszczeń do wód gruntowych, emisja hałasu czy wytwarzanie odpadów. Firma EkoExpert realizuje szkolenia
dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej. Rozwiązanie to pozwala na realizację szkoleń przy wsparciu finansowym Unii
Europejskiej , co powoduje, że rzeczywisty koszt szkolenia dla przedsiębiorstwa jest dużo niższy, a korzyści wynikające ze
zrealizowanego szkolenia pozwolą firmie na dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska oraz podniesienie kwalifikacji
pracowników w obszarze rozliczeń środowiskowych. Na firmowej stronie internetowej firmy EkoExpert www.ekoexpert.com.pl
publikujemy wszelkie, niezbędne informacje dotyczące zmian w przepisach o ochronie środowiska, w tym aktualne stawki opłat za
korzystanie ze środowiska obowiązujące w 2018r., terminarze środowiskowe, listę podmiotów zobligowanych do sporządzania
sprawozdań środowiskowych oraz informacje o aktualnych mozliwościach dofinansowania świadczonych przez EkoExpert usług
szkoleniowych. Doradcy środowiskowi odpowiedzą Państwu na wszelkie pytania dotyczące aktualnie realizowanych projektów, zakresu
świadczonych usług środowiskowych oraz możliwości współpracy z firmą EkoExpert pod numerem 85 744 44 60.


