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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE OBSŁUGA FIRM EKSPERT ŚRODOWI

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. świadczy specjalistyczne usługi szkoleniowe oraz usługi doradcze z
zakresu zarządzania ochroną środowiska w firmie, pozyskiwania funduszy unijnych na rozwój projektów ekologicznych, rozlicza projekty
realizowane przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej oraz doradza przy wdrożeniach procedur ograniczających negatywny wpływ
prowadzonej działalności na środowisko. Doradztwo ekologiczne oraz wszelkie usługi świadczone przez EkoExpert na rzecz firm i
instytucji mają kompleksowy charakter i umożliwiają podjęcie współpracy w pełnym zakresie lub jedynie zadaniowo. Obsługa
ekologiczna firm przez doradców środowiskowych z EkoExpert zapewnia przedsiębiorstwu wsparcie merytoryczne dotyczące zagadnień
środowiskowych i obowiązków środowiskowych, którym podlega firm na podstawie aktualnych przepisów oraz możliwość rozliczania
prowadzonej działalności przez ekspertów środowiskowych. Doświadczenie oraz wiedza ekspercka doradców środowiskowych z
EkoExpert umożliwia przygotowywanie oraz opracowywanie sprawozdań środowiskowych, raportów środowiskowych, prawidłowe
wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska oraz terminowe wnoszenie opłat oraz składanie dokumentów środowiskowych. Doradcy w
ramach umowy o współpracy ekologicznej przejmą odpowiedzialność za prawidłowe oraz terminowe składanie raportów
środowiskowych, przygotowywanie wniosków o pozwolenia środowiskowe, nadzór nad bieżącą dokumentacją środowiskową firmy oraz
dostosują dokumentację do zakresu działalności firmy oraz wymogów ustawy o ochronie środowiska. Zakres współpracy z firmą
EkoExpert, forma wsparcia w ramach współpracy oraz zakres uprawnień w firmie są warunkami, które podlegają indywidualnym
negocjacjom. Ofertę współpracy firma EkoExpert jest w stanie przedstawić po wcześniejszym omówieniu profilu działalności firmy,
dokonaniu audytu środowiskowego lub na podstawie zgłoszenia za pośrednictwem formularza dostępnego na firmowej stronie
internetowej www.ekoexpert.com.pl
Firma EkoExpert realizuje również działalność szkoleniową w zakresie zarządzania ochroną środowiska w firmie, obowiązków firm w
związku z RODO, poprawą efektywności energetycznej firm, poprawą i budowaniem ekologicznego wizerunku firmy i inne. Pełna oferta
realizowanych szkoleń dostępna jest na stronie internetowej oraz u doradców, z którymi można kontaktować się telefonicznie 857444460
lub mailowo biuro@ekoexpert.com.pl.


