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TYTUŁ: DOKUMENTACJA ŚRODOWISKOWA DORADZTWO ROZLICZENIA

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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. jest liderem w branży usług ekologicznych. Firma EkoExpert zajmuje
się kompleksową obsługą ekologiczną firm pod kątem wypełniania obowiązków środowiskowych, w tym prawidłowego oraz terminowego
sporządzania oraz składania sprawozdań środowiskowych. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert umożliwia zgodne z
obowiązującymi przepisami funkcjonowanie, możliwość ubiegania się o wsparcie unijne realizowanych projektów, dofinansowanie do
usług szkoleniowych, udział w projektach realizowanych przez firmę EkoExpert oraz budowanie ekologicznego wizerunku firmy.
Wypełnianie obowiązków środowiskowych przez firmy w zakresie sprawozdawczości, rozliczeń prowadzonej działalności należy do
podstawowych obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska i zarządzania ochroną środowiska w firmie. Współpraca ekologiczna z
firmą EkoExpert umożliwia firmom przeniesienie odpowiedzialności za wypełnianie obowiązków środowiskowych w firmie na doradców
środowiskowych z EkoExpert oraz zapewnia wsparcie doradców w trakcie kontroli środowiskowej oraz występowania przed organami
administracji w celu uzyskania decyzji środowiskowych, pozwoleń środowiskowych, pozwoleń sektorowych i innych. Eksperci
środowiskowi z EkoExpert załatwiają wszelkie formalności związane z uzyskiwaniem pozwoleń, sporządzaniem dokumentów oraz
prowadzą bieżące rozliczenia działalności związane z korzystaniem ze środowiska. Eksperci środowiskowi z EkoExpert zajmują się
kompleksowo zarządzaniem ochroną środowiska w firmie, rozwijaniem działalności z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz
monitorowaniem zmian w zakresie przepisów o ochronie środowiska, w celu dostosowania działalności firmy do obowiązujących
przepisów.
Doradcy środowiskowi specjalizują się w sporządzaniu dokumentacji środowiskowej: raportów, ekspertyz, wniosków, pozwoleń
środowiskowych: pozwolenia emisyjne, wodno-ściekowe, raporty OOŚ, KIP i inne.
Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert zapewnia firmom wymierne korzyści. Firma EkoExpert dba o ograniczenie konsekwencji
związanych z niedopełnieniem obowiązków środowiskowych w firmie. Firma EkoExpert oferuje wsparcie w każdym obszarze zarządzania
przedsiębiorstwem: zarządzania odpadami, zarządzania odnawialnymi źródłami energii, zarządzania efektywnością energetyczną i
innymi. . Firma EkoExpert posiada rekomendacje wielu firm oraz instytucji, w tym jednostek samorządowych. Doradcy środowiskowi
udzielają wyczerpujących informacji telefonicznie pod numerem 85 744 44 60 oraz w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres poczty
elektronicznej: biuro@ekoexpert.com.pl. Więcej informacji udostępniamy na firmowej stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl


