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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE DORADCY WSPÓŁPRACA EKOEXPERT

CENA: 101,00 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 realizuje kompleksowe usługi w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, wspierania działalności firm
zmierzających do wdrożenia działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania oraz umożliwia firmom ustalenie procedur mających
wpływ na funkcjonowanie firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska oraz służących poprawie stanu środowiska.
Firma EkoExpert posiada w ofercie kompleksowe rozwiązania oparte na wieloletnim doświadczeniu w wypełnianiu obowiązków
środowiskowych przez firmy oraz aktualnej wiedzy zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. Usługi
środowiskowe świadczone przez EkoExpert obejmują wszelkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności obowiązki
sprawozdawcze firm, obowiązkowe rozliczenia z tytułu korzystania ze środowiska oraz działania administracyjne związane z
uzyskiwaniem pozwoleń środowiskowych, pozwoleń zintegrowanych, sektorowych i innych.
Firma EkoExpert zapewnia doradztwo ekologiczne oraz świadczy usługi środowiskowe w zakresie: gospodarowania odpadami,
zarządzania gospodarką materiałową, uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych, wnoszenia opłat produktowych, recyklingowych oraz
pomoc w organizowaniu odbioru odpadów, w tym niebezpiecznych, sporządzaniu dokumentacji odpadowej, kart odbiorców odpadów,
prowadzenie Bazy Danych Odpadowych, przygotowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń. Firma EkoExpert prowadzi również działalność
w obszarze odnawialnych źródeł energii ( OZE ) oraz efektywności energetycznej: audyty energetyczne, audyty zasadności inwestowania
w OZE, pozyskiwanie finansowania na wdrożenie OZE, opracowania dokumentacji środowiskowej: pozwolenia emisyjne, pozwolenia
wodno-ściekowe, raporty OOŚ, KIP, audyty środowiskowe, sprawozdawczość, rozliczenia z tytułu korzystania ze środowiska działalność
szkoleniowa: szkolenia z ochrony środowiska, szkolenia z gospodarowania odpadami, szkolenia ze sprawozdawczości, szkolenia z
pozyskiwania funduszy unijnych na projekty ekologiczne i inne.

Firma EkoExpert w swojej ofercie proponuje kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska, włącznie z reprezentowaniem
firmy przed organami kontroli środowiskowej w trakcie kontroli. Rozpoczęcie współpracy z firmą EkoExpert poprzedzone jest audytem
środowiskowym, dzięki któremu firma EkoExpert będzie w stanie dopasować zakres współpracy do potrzeb środowiskowych firmy.
Eksperci środowiskowi z EkoExpert od ponad 10 lat świadczą dla swoich Klientów usługi najwyższej jakości, a dzięki nieustannemu
rozwojowi zapewniają każdej firmie skuteczne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Dokładniejszych informacji udzielą Państwu
telefonicznie doradcy środowiskowi z EkoExpert pod numerem 85 744 44 60 lub w odpowiedzi na zapytania przesłane na adres
biuro@ekoexpert.com.pl


