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TYTUŁ: DORADZTWO EKOLOGICZNE OPINIE EKSPERTYZY 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:

Usługi środowiskowe oferowane przez firmę EkoExpert Doradztwo Ekologiczne i Gospodarcze Sp.
z o.o. obejmują kompleksowe rozwiązania dla firm z zakresu ochrony środowiska w firmie,
zarządzania ochroną środowiska, rozliczaniem prowadzonej działalności. Firmom, które poszukują
zaufanego partnera, który przejmie obowiązki środowiskowe firmy, w szczególności ewidencję
środowiskową, sprawozdawczość środowiskową EkoExpert oferuje usługi profesjonalnego doradztwo ekologicznego oraz kompleksowej
obsługi ekologicznej dostosowanej do zakresu działalności firmy, zakresu obowiązków środowiskowych oraz potrzeb i oczekiwań klienta.
Eksperci środowiskowi na zlecenie realizują usługi środowiskowe polegające na prawidłowym oraz terminowym rozliczaniu prowadzonej
działalności, uzyskiwaniu stosownych pozwoleń środowiskowych, wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych, pozyskiwaniu środków na
realizację projektów ekologicznych tj. poprawa efektywności energetycznej, ocena opłacalności inwestowania w OZE, budowanie
ekologicznego wizerunku firmy. Firma EkoExpert zajmuje się wszelkimi aspektami środowiskowymi w działalności firm i instytucji, które
zobligowane są przepisami do wypełniania obowiązków środowiskowych: obowiązków sprawozdawczych, obowiązków ewidencyjnych,
obowiązków rozliczeniowych. Doradcy środowiskowi z EkoExpert w ramach obsługi ekologicznej firm zapewniają wsparcie merytoryczne
dotyczące dostosowania prowadzonej działalności do wymogów ochrony środowiska, doradztwo ekologiczne dotyczące ograniczenia
kosztów związanych z ochroną środowiska oraz ryzyka niedopełnienia obowiązków środowiskowych w firmie, które może narazić firmę
na kary finansowe. Firma EkoExpert wykonuje profesjonalne audyty środowiskowe pozwalające na ocenę wymogów środowiskowych
dotyczących prowadzonej działalności, oceny środowiskowe opłacalności inwestycji środowiskowych, możliwości uzyskania finansowania
dla projektów ekologicznych, oceny potrzeb szkoleniowych w firmie i realizacja dedykowanych szkoleń ekologicznych. Zakres tematyczny
szkoleń środowiskowych realizowanych przez ekspertów środowiskowych z firmy EkoExpert pozwala na skuteczne podniesienie
kompetencji pracowników w obszarze zarządzania ochroną środowiska w firmie, zarządzania odpadami, zarządzania procesami
produkcyjnymi, handlowymi w celu ograniczenia kosztów środowiskowych w firmie, w szczególności związanych z odpadami:
ewidencjonowaniem odpadów, zarządzaniem Bazą Danych Odpadowych, pozyskiwaniem odbiorców odpadów, transportem odpadów,
rozliczaniem opłat produktowych, opakowaniowych i innych. Współpraca ekologiczna z firmą EkoExpert pozwala na powierzenie
wypełniania obowiązków środowiskowych doświadczonym ekspertom środowiskowym, przeniesienie odpowiedzialności za prawidłowe
oraz terminowe rozliczenia środowiskowe, przekazywanie opracowań stosownych raportów środowiskowych, sprawozdań
środowiskowych, prowadzenie dokumentacji i ewidencji. Doradca środowiskowy reprezentuje także firmę w trakcie kontroli
środowiskowej, zajmuje się wdrożeniami zaleceń po kontroli oraz monitorowaniem zmian przepisów środowiskowych i dostosowywaniem
zakresu współpracy do obowiązującego stanu prawnego w firmie. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firmy EkoExpert na stronie
www.ekoexpert.com.pl oraz kontaktu z doradcą pod numerem 85 744 44 60.


