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TYTUŁ: USŁUGI EKOLOGICZNE WSPÓŁPRACA OBSŁUGA EKOEXPERT

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 oferuje wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie oraz opracowywania
dokumentacji środowiskowej firmy na potrzeby kontroli środowiskowej oraz w celach rozliczenia prowadzonej działalności gospodarczej.
Obowiązek rozliczania prowadzonej działalności gospodarczej spoczywa na wszystkich podmiotach, których działalność w znacznej
mierze oddziałuje na środowisko naturalne. Firma EkoExpert zajmuje się oceną stopnia oddziaływania prowadzonej działalności na
środowisko na podstawie przeprowadzonego audytu i opracowuje dokumentację środowiskową prowadzonej działalności zgodnie z
najnowszymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert oferują kompleksowe usługi
środowiskowe dla firm, z możliwością skorzystania ze stałej obsługi ekologicznej doradców środowiskowych z EkoExpert lub jedynie
wybranych usług z oferty firmy. Oferta usług środowiskowych realizowanych przez firmę EkoExpert obejmuje wszelkie kluczowe aspekty
działalności firmy i obszarów oddziaływania na środowisko, w tym: wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery, wprowadzanie ścieków do
wód gruntowych, emisję hałasu, zarządzanie odpadami stałymi, odpadami niebezpiecznymi, organizowanie odbioru i utylizacji odpadów
niebezpiecznych oraz opracowywanie dokumentacji dla wybranych obszarów działalności. Działalność usługowa firmy EkoExpert nie
ogranicza się jedynie do opracowywania dokumentacji środowiskowej firmy, ale obejmuje również monitorowanie zmian przepisów o
ochronie środowiska, realizację projektów ekologicznych pozwalających na dostosowanie działalności do wymogów ochrony środowiska,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie prowadzonej działalności w obszarze ochrony środowiska, rozliczanie projektów o
charakterze ekologicznym oraz realizację szkoleń środowiskowych dla firm i instytucji. EkoExpert jest zarejestrowaną i certyfikowaną
firmą szkoleniową realizującą szkolenia o charakterze ekologicznym, które obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Firma EkoExpert realizuje również szkolenia z dofinansowaniem ze środków unijnych, co w znacznej mierze obniża koszt szkolenia dla
pracodawcy oraz zwiększa dostępność szkoleń dla znacznej grupy przedsiębiorstw. Oferta aktualnie realizowanych szkoleń, praktyczne
informacje o szkoleniach oraz formularz umożliwiający zakup wybranych szkoleń przez Internet dostępne są na firmowej stronie
internetowej pod adresem www.ekoexpert.com.pl lub u doradców pod numerem 85 744 44 60.


