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Czas trwania
projektu
Project title
Współﬁnansowanie
projektu
Duration
Instytucja
Supported by
wdrażająca
Contracting authority
Lider projektu

Dates
and Information
01.10.2006 – 30.09.2008
europass+  an online support instrument
for
the Europass-CV
Komisja
Europejska,
program Leonardo da Vinci*
1 October 2006 to 30 September 2008
Nationale Agentur BILDUNG FÜR EUROPA
European
Commission,
przy Niemieckim
Federalnym Instytucie
Leonardo
da
Vinci programme*
Edukacji i Szkoleń
Zawodowych –
Bundesinstitut
für
Berufsbildung,
National Agency BILDUNG FÜR EUROPABIBB;
www.na-bibb.de
at
the Federal Institute for Vocational
Education
Training
für
Researchand
Institute
for(Bundesinstitut
Vocational Education
Berufsbildung,
BIBB)
www.na-bibb.de
and Training (f-bb) gGmbH

Obere Turnstr. 8,
Executing Organisation Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) gGmbH
90429 Norymberga, Niemcy
(Research Institute for VET)
Tel.: +49 911 27779-0
Obere Turnstraße 8, 90429 Nürnberg
Fax.: +49 911 27779-50
Tel.: +49 (911) 277 79-0
E-mail: info@f-bb.de
Fax: +49 (911) 277 79-50
info@f-bb.de
Osoba kontaktowa eMail:
Gabriele
Fietz
Tel.: +49 911 27779-22
Contact
Gabriele
Fietz
E-mail: Fietz.Gabriele@f-bb.de
Tel.: +49 (911) 277 79-22
Nataliefietz.gabriele@f-bb.de
Morawietz
eMail:
Tel.: +49 911 27779-53
Natalie
E-mail:Morawietz
Morawietz.Natalie@f-bb.de
Tel.: +49 (911) 277 79-53
Strona internetowa eMail:
www.europassplus
.info
morawietz.natalie@f-bb.de
Aktualne
projektach realizowanych przez f-bb
Internet informacje owww.europassplus.info
oraz publikacje dotyczące edukacji i szkoleń zawodowych
Current information
f-bbwww.f-bb.de.
projects and publications can be found
można
znaleźć naabout
stronie
on the Internet at www.f-bb.de.

* Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu
* TheLeonardo
project is da
supported
by European
funding
withinopinie
the framework
of the Leonardoani
da
Vinci. Nie
oznaczaCommunity
to, że projekt
wyraża
Komisji Europejskiej
Vinci Programme. This does not imply that the project reflects the opinions of the European Commission,
że Komisja Europejska ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za jego treść.
nor does the European Commission bear any responsibility for its content.

