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TYTUŁ: EKSPERT ŚRODOWISKOWY DORADZTWO PROJEKTY 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 Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp. z o.o. doradza firmom oraz jednostkom administracji publicznej w obszarze
ochrony środowiska. Eksperci środowiskowi z firmy EkoExpert realizują kompleksowe usługi w zakresie zarządzania ochroną
środowiska, w tym: opracowywania i zarządzania dokumentacja środowiskową w firmie, sporządzaniem raportów środowiskowych,
sprawozdań środowiskowych, operatów wodno-prawnych, raportów KOBIZE, OPAK 1, 2, 3 i innych określonych w stosownych
przepisach. Eksperci środowiskowi z EkoExpert świadczą kompleksowe usługi środowiskowe w formie obsługi ekologicznej firm lub
zadaniowo, w zależności od preferencji klienta dotyczących współpracy środowiskowej z firmą EkoExpert. Obsługa ekologiczna firm i
instytucji realizowana przez firmę EkoExpert zapewnia najwyższą jakość opracowywanych dokumentów, terminowe przekazywanie
dokumentów środowiskowych związanych z prowadzoną działalnością do organów kontroli środowiskowej, wsparcie doradców
środowiskowych w prowadzonej działalności gospodarczej. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert posiadają wieloletnie doświadczenie
w obsłudze ekologicznej firm, posiadają liczne rekomendacje oraz certyfikaty potwierdzające najwyższą jakość obsługi klienta oraz
kompetencje zespołu ekspertów środowiskowych. Doświadczenie doradców środowiskowych oraz nieustanny rozwój w obszarze
kompetencji dotyczących ochrony środowiska sprawia, że firma EkoExpert jest zaufanym partnerem biznesowym, zapewniającym
bezpieczeństwo funkcjonowania firmy, dostosowanie działalności firmy do wymogów ochrony środowiska oraz poprawę możliwości
rozwoju firmy. Doradcy środowiskowi z firmy EkoExpert przygotowują dokumentację projektową inwestycji, audyty środowiskowe, oceny
oddziaływania inwestycji na środowisko, operaty wodno prawne, pozwolenia zintegrowane i inne. Usługi świadczone przez firmę
EkoExpert obejmują profesjonalne doradztwo ekologiczne, biznesowe, doradztwo projektowe, inwestycyjne oraz obsługę projektów
ekologicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii, poprawą efektywności energetycznej, zarządzaniem odpadami oraz
dostosowaniem procesów w przedsiębiorstwie do wymogów środowiskowych. Firma EkoExpert realizuje projekty współfinansowane ze
środków Unii Europejskiej, opracowuje wnioski o dofinansowanie projektów ekologicznych, rozlicza działania projektowe oraz
opracowuje raporty i sprawozdania z realizacji projektu. Firma EkoExpert świadczy również usługi szkoleniowe obejmujące
profesjonalne szkolenia środowiskowe. Szkolenia ekologiczne realizowane przez firmę EkoExpert obejmują prawne podstawy
funkcjonowania, praktyczne aspekty dostosowania działalności firmy do przepisów prawa oraz wywiązywania się z obowiązków
rozliczeniowych z tytułu korzystania ze środowiska. Szczegółowych informacji nt. oferty udzielają doradcy telefonicznie 85 744 44 60.
Zachęcamy również do zapoznania się z ofertą usług środowiskowych na www.ekoexpert.com.pl


