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TYTUŁ: INWESTYCJE ŚRODOWISKOWE OBSŁUGA PROJEKTY EKOEXPERT

CENA: 1,00 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 ponad 12 lat zapewnia firmom i instytucjom w całej Polsce wsparcie w zakresie doradztwa ekologicznego oraz
obsługi ekologicznej opartej na wzajemnym zaufaniu i współpracy. EkoExpert realizuje kompleksowe usługi z zakresu zarządzania
ochroną środowiska w firmie, w tym w szczególności w zakresie przygotowywania oraz opracowywania dokumentacji środowiskowej
zgodnie z aktualnymi przepisami, monitorowania przepisów dotyczących ochrony środowiska i obowiązków środowiskowych,
pozyskiwania funduszy unijnych na realizację projektów o charakterze ekologicznym oraz szkolenia osób odpowiedzialnych za
prawidłowe wypełnianie obowiązków z zakresu ochrony środowiska. Doradcy środowiskowi z EkoExpert wykonują na zlecenie audyty
środowiskowe firm, które pozwalają na właściwe określenie zakresu obowiązków środowiskowych w firmie, terminowe składania
sprawozdań środowiskowych oraz aplikowanie o fundusze unijne. Eksperci środowiskowi dokonują analizy możliwości pozyskania
funduszy unijnych, sporządzają dokumenty aplikacyjne oraz rozliczają zrealizowane projekty. Eksperci środowiskowi z EkoExpert
zajmują się kompleksowo obsługą firm w zakresie dokumentacji środowiskowej: raportów, ekspertyz, wniosków, pozwoleń
środowiskowych: pozwolenia emisyjne, wodno-ściekowe, raporty OOŚ, KIP i inne, reprezentują firmę przed organami kontroli
środowiskowej oraz świadczą usługi doradztwa ekologicznego i gospodarczego w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, rozwoju
przedsiębiorstwa oraz poprawy ekologicznego wizerunku firmy. Wiedza i doświadczenie ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert
jest ogromnym wsparciem w prowadzonej działalności, a proponowana przez doradców forma współpracy, w postaci stałej,
comiesięcznej obsługi ekologicznej zapewnia możliwość uporządkowania dokumentacji środowiskowej w firmie, opracowanie procedur,
które pozwalają ograniczyć negatywny wpływ prowadzonej działalności na środowisko czy uporządkować inne kwestie związane z
zarządzaniem środowiskiem w firmie.
Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert przynosi firmie wymierne korzyści. Firma EkoExpert dba o terminowe składanie dokumentów
środowiskowych, prawidłowe naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz ograniczenie konsekwencji związanych z
niedopełnieniem obowiązków środowiskowych w firmie. Firma EkoExpert oferuje wsparcie w obszarze zarządzania odpadami oraz
zarządzania odnawialnymi źródłami energii. W ramach OZE firma EkoExpert wykonuje audyty energetyczne, audyty efektywności
energetycznej, analizy geoprzestrzenne oraz analizy zasadności inwestowania w OZE. Firma EkoExpert posiada rekomendacje wielu
zadowolonych ze współpracy firm oraz instytucji, w tym jednostek administracyjnych sektora publicznego. Z ofertą współpracy mogą
Państwo zapoznać się na firmowej stronie www.ekoexpert.com.pl lub kontaktując się bezpośrednio z doradcą pod numerem 85 744 44
60.


