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TYTUŁ: DORADZTWO ŚRODOWISKOWE PROJEKTY OCENY ŚRODOWISKOWE

CENA: 100,00 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 na bazie wieloletnich doświadczeń stworzyła ofertę usług środowiskowych, które w pełni odpowiadają potrzebom firm.
Usługi ekologiczne świadczone na rzecz firm mają kompleksowy charakter i zostały opracowane z uwzględnieniem aktualnych przepisów
o ochronie środowiska oraz najlepszych praktyk dotyczących zarządzania ochroną środowiska w firmie.
Doradcy środowiskowi z EkoExpert w oparciu o zlecony audyt środowiskowy firmy dopasują zakres współpracy do potrzeb
środowiskowych firmy, z uwzględnieniem wielkości przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej oraz obowiązków środowiskowych, do
których wypełniania firma jest zobowiązana i przygotują propozycję współpracy ekologicznej w zakresie odpowiadającym potrzebom
firmy. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków
środowiskowych na rzecz doświadczonych ekspertów, którzy mogą reprezentować firmę w trakcie kontroli środowiskowej.
Doradcy środowiskowi z EkoExpert świadczą usługi środowiskowe najwyższej jakości, realizując powierzone zadania z najwyższą
dbałością o prawidłowe oraz terminowe wypełnianie obowiązków środowiskowych. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert
realizowana jest w formie obsługi ekologicznej, co pozwala na pełne przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków
środowiskowych na ekspertów środowiskowych z EkoExpert lub w formie zadaniowej, która umożliwia swobodne decydowanie o zakresie
zlecanych firmie EkoExpert zadań. Firma EkoExpert realizuje kompleksowe usługi środowiskowe na rzecz firm, obejmujące w
szczególności:

- możliwość reprezentowania firmy przez naszych doradców przed organami kontroli środowiskowej
- określenie obowiązków środowiskowych, którym podlega firma
- wykonanie audytu środowiskowego oraz przygotowanie dokumentów środowiskowych
- występowanie z wnioskami o pozwolenia środowiskowe oraz sektorowe
- zarządzanie ochroną środowiska w firmie, w tym gospodarowanie odpadami
- sporządzanie wniosków o dofinansowanie działalności oraz dostosowanie działalności do wymogów środowiskowych
- realizację szkoleń środowiskowych dopasowanych do potrzeb firmy oraz zakresu prowadzonej działalności gospodarczej
- pozyskiwanie środków unijnych na rozwój przedsiębiorstwa oraz poprawę konkurencyjności firmy poprzez poprawę ekologicznego
wizerunku firmy
- rozliczanie projektów unijnych, sporządzanie dokumentacji projektowej realizowanych projektów z zakresu ekologii i ochrony
środowiska.

Praktyczne informacje, aktualne informacje, nabory oraz aktualnie realizowane projekty udostępniamy na firmowej stronie internetowej
www.ekoexpert.com.pl oraz telefonicznie u naszych doradców środowiskowych pod numerem 85 744 44 60.


