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TYTUŁ: SZKOLENIA ŚRODOWISKOWE FIRM DORADZTWO EKOEXPERT

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 od wielu lat jest zaufanym partnerem strategicznym firm i instytucji w zakresie obsługi ekologicznej oraz
sprawozdawczości ekologicznej firm. Firma EkoExpert zajmuje się kompleksową obsługą ekologiczną firm oraz świadczy usługi
szkoleniowe z zakresu rozliczeń środowiskowych, wykorzystywania funduszy unijnych w celu ograniczenia negatywnego wpływu
prowadzonej działalności na środowisko naturalne, poprawy efektywności energetycznej, ograniczenia emisji pyłów i gazów, hałasu,
ścieków, zarządzania odpadami. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają szeroką znajomość zagadnień środowiskowych,
bogate doświadczenie oraz aktualną wiedzę w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska w firmie oraz obowiązków
środowiskowych firm w zakresie prowadzenia działalności produkcyjnej, handlowej. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert w ramach
współpracy monitorują zmiany przepisów dotyczących firm i instytucji, opracowują wszelkie dokumenty środowiskowe na potrzeby
prowadzonej działalności: plany gospodarki niskoemisyjnej, raporty KOBIZE, sprawozdawczość PRTR, pozwolenia zintegrowane dla
instalacji IPPC, operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania inwestycji na środowisko, sporządzanie sprawozdań typu OPAK 1, 2, 3 i
wiele innych. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert w zakresie prowadzenia dokumentacji środowiskowej firmy, pozwala na
przeniesienie odpowiedzialności za terminowe oraz prawidłowe rozliczanie prowadzonej działalności na ekspertów z firmy EkoExpert,
ograniczenie czasu oczekiwania na uzyskanie stosownych pozwoleń środowiskowych, reprezentowanie firmy przez ekspertów
środowiskowych w trakcie kontroli środowiskowej oraz poprawę jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa, dzięki zaangażowaniu
naszych ekspertów w ustalenie optymalnych warunków i procesów w firmie.
Firma EkoExpert realizuje działania zmierzające do poprawy ekologicznego wizerunku firm, poprawy stopnia oddziaływania prowadzonej
działalności na środowisko oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników oraz osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną środowiska w
firmie. Korzyści wynikające ze współpracy z firmą EkoExpert polegają na usystematyzowaniu dokumentacji środowiskowej firmy,
uzyskaniu stosownych pozwoleń środowiskowych oraz opracowaniu procedur zapewniających firmie znaczne ograniczenie wpływu na
środowisko. Zakres współpracy ekologicznej ustalany jest w oparciu o przeprowadzony audyt środowiskowy, w tym audyt dokumentacji,
podstaw prawnych funkcjonowania oraz złożoności realizowanych w firmie procesów. Kompleksowa oferta usług środowiskowych
realizowanych przez firmę EkoExpert oraz usług szkoleniowych, w tym aktualnie realizowanych szkoleń dostępna jest na firmowej
stronie internetowej www.ekoexpert.com.pl oraz u doradców pod numerem 602 730 141.


