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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE BIAŁYSTOK DOFINANSOWANIA

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:

Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. realizuje kompleksowe usługi ekologiczne na rzecz firm i instytucji.
Firma EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest zarejestrowanym podmiotem świadczącym usługi w ramach KSU
(Krajowego Systemu Usług) przy PARP ( Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), posiada wdrożony system zarządzania jakością
zgodną z normą ISO 9001:2009, a także jest jednostką szkoleniowo-doradczą w ramach BUR (Bazy Usług Rozwojowych). Doradcy
środowiskowi z EkoExpert dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz nieustannemu rozwojowi zapewniają każdej firmie profesjonalną
obsługę ekologiczną. W ramach obsługi ekologicznej eksperci środowiskowi przygotowują dokumentację środowiskową firmy,
sprawozdania, raporty środowiskowe, ewidencję odpadów oraz monitorują zmiany przepisów o ochronie środowiska. Podejmując
współpracę z firmą EkoExpert każda firma może liczyć na sporządzone terminowo oraz rzetelnie opracowane dokumenty środowiskowe,
wsparcie doradców środowiskowych w każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradcy środowiskowi realizują również
szkolenia ekologiczne dla osób zarządzających ochroną środowiska w firmie w zakresie prawidłowego wyliczania opłat za korzystanie ze
środowiska.
Przedsiębiorcy współpracujący z firmą EkoExpert mogą skorzystać z dofinansowania do usług szkoleniowych oraz dofinansowania do
usług środowiskowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu współpracy, podmiotów, którym przysługuje dofinansowanie oraz
stopień dofinansowania dostępne są na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl
Na stronie internetowej 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, terminarze dotyczące
sprawozdawczości firm z zakresu gospodarowania odpadami i inne. Bezpłatna ankieta dostępna na stronie internetowej pozwala na
wstępne określenie potrzeb środowiskowych Państwa firmy, a naszym doradcom na opracowanie oferty usług środowiskowych
dopasowanych do specyfiki prowadzonej przez Państwa działalności. Zachęcamy osoby zainteresowane tematem ochrony środowiska w
firmie do kontaktu telefonicznego 85 744 44 60 oraz mailowego biuro@ekoexpert.com.pl. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie
pytania.


