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Plán činnosti Euroregionu Labe (EL) na rok 2012 
 

 
Návrh plánu činnosti EL na rok 2012 vychází z předmětu a účelu činnosti EL, který je specifikován 
v bodě II odst. 2.1 a 2.2.1 stanov EL, kterými se činnost EL řídí. 
 
Euroregion Labe bude v roce 2012 vykonávat následující činnosti: 
 
Administrace Společného fondu malých projektů (FMP) EEL Programu Cíl 3 na podporu 
přeshraniční spolupráce ČR-Sasko 
 
 V roce 2012 bude i nadále pokračovat rozdělování dotací na Společný fond malých projektů 
EEL (SFMP) z Programu na podporu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR-Sasko. Vedoucím 
partnerem společného projektu je i v roce 2012 saská strana Euroregionu Elbe/Labe. Projekt 
SFMP podléhá pravidlům platných pro všechny projekty financované z Programu Cíle 3 ČR-Sasko. 
Administraci SFMP provádí společný sekretariát, který se skládá z české (2 zaměstnanci) a saské 
(2 zaměstnanci) části. Veškeré náklady na dva české pracovníky sekretariátu SFMP EEL jsou ze 
100 % hrazeny v rámci projektu. 

Na českou část SFMP bylo na období 2009-2011 vyčleněno 988.200 € a z toho na malé 
projekty připadlo maximálně 841.150 €, rozdíl připadl EL na administraci. Na zasedání 
Monitorovacího výboru Cíle 3 dne 8.11.2011 bylo schváleno navýšení prostředků fondu na léta 
2012-2013 (REALIZACE A ADMINISTRACE AŽ DO KONCE 2014) o celkovou částku 880.112,42 
€, z toho na malé projekty je vyčleněno 747.162,91 € (dotace EU činí 635.088 €). Na administraci 
fondu do konce 2014 bylo tedy vyčleněno celkem 137.950  € (85% dotace EU+15% dotace státní 
rozpočet). 
 Výběr podpořených projektů bude provádět Lokální řídící výbor (LŘV) EEL, složený 
paritně ze zástupců české a saské strany euroregionu. V LŘV jsou obě národní strany zcela 
rovnoprávné. V roce 2012 jsou naplánována tato zasedání LŘV:  9.3., 27.4., 15.6., 21.9. a 30.11 
(viz příloha na konci dokumentu). 
 Složení výboru se musí v průběhu roku 2012 aktualizovat. Složení LŘV české strany je 
následující (stav k 1. lednu 2012): 
hlasující zástupci: 
- ředitel (Euroregionu Labe – Mgr. Vladimír Lipský) 

 a zástupci orgánu samosprávy: 
 - z okresu Děčín (Děčín – Ing. Věra Jančová) 
 - z okresu Ústí nad Labem (Ústí nad Labem – Ing. František Podrápský) 
 - z okresu Teplice (Dubí – Mgr. Petra Doubková) 
 - z okresu Litoměřice (Budyně – Eva Šánová) 
 - z okresu Litoměřice (musí být jmenován) 

- zástupce Ústeckého kraje (Ing. Petr Jakubec) 
Členové LŘV jmenovali svého kompetentního zástupce za oblast, v níž byli zvolení. 
zástupci s poradním hlasem:  
- zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Centra pro regionální rozvoj České republiky  
- hospodářští a sociální partneři  
 
saská strana - členové s jedním hlasem (celkem 7 hlasujících členů):  
- jednatel EUROREGIONU ELBE/LABE (1) 
a zástupci územních celků: 
- Zemské hlavní město Drážďany (2) 
- Okres Saské Švýcarsko / Východní Krušnohoří (2) 
- Okresní město Pirna (1) 
- Okresní město Dippoldiswalde (1) 
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 Veškeré podrobnosti k projektu jsou také k nalezení na stránkách: http://www.euroregion-
elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/. Z české strany budou i v roce 2012 
činnost SFMP personálně zajišťovat dvě pracovnice (projektová koordinátorka a finanční 
manažer). Vzhledem k výši dotací je třeba lépe využít potenciál všech žadatelů ze strany členů EL. 
EL bude i nadále poskytovat asistenci členům EL. V případě zájmu o předložení žádosti o projekt 
se neváhejte obrátit na pracovníky EL. 
  
Vyhledávání partnerských obcí (doprovod při prvních kontaktech) 
 
 Vzhledem k tomu, že EL je svazkem obcí, bude se činnost zaměřovat na obce - členy EL,  
příp. i instituce z území členů, které budou mít zájem o spolupráci se saskými obcemi. Vzhledem 
k menší ochotě saských obcí vázat se je v poslední době těžké navázat obecná partnerství. 
Jednodušší je nalézt partnera pro konkrétní projekt. Situace je lepší u spolků, svazů, příp. u 
konkrétního projektu. Sekretariát EL bude členům EL zajišťovat aktivní vyhledávání konkrétního 
partnera a navázání počátečních kontaktů i za pomoci sekretariátu EEL v Pirně.  
 
Zajištění prezentace obcí 
 
 Prezentace obcí bude probíhat v rámci propagace EL - viz kapitola „propagace EL“. 
V roce 2012 bude probíhat prezentace obcí na domovské stránce EL http://www.euroregion-elbe-
labe.eu a také na novém muzeálním portálu, který vznikl ve spolupráci s městem Drážďany. 
 Členským obcím je i nadále nabízena možnost zapojit se do prezentace v Katalogu 
sportovních a kulturních zařízení EEL a Kalendáři sportovních a kulturních akcí EEL (KUKA). 
Projekty KUKA a Katalog EEL budou realizovány po celý rok 2012. Elektronická verze projektů je 
k dispozici na internetové adrese  www.euroregion-elbe-labe.eu 
 
 
Komunikace se členy EL 
 
 Členové se mohou informovatí o činnosti EL na domovských stránkách, které jsou 
pravidelně aktualizovány. Ke zlepšení komunikace se členy bude zavedeno pravidelné setkávání 
starostů - členů zorganizované gestory pro jednotlivé okresy. Schůzky budou svolávány po 
jednotlivých okresech příp. po oblastech pověřených obcí. Na těchto zasedáních budou starostové 
informováni ředitelem EL o vývoji EL, SFMP EEL a Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce. Schůzky se uskuteční minimálně 1x ročně. Podstatné informace budou zadávány na 
internetové stránky EL www.euroregion-elbe-labe.eu. Členové budou upozorněni na novinky. 
V případě potřeby budou členové EL informováni e-mailem či telefonicky. Dle zájmu budou 
probíhat i osobní setkávání. 
 
   
 
Projekty EL na podporu přeshraniční spolupráce v roce 2012 
 
- Kalendář kulturních a sportovních akcí v EEL a Katalog kulturních a sportovních zařízení 
 Projekt Kulturního kalendáře EEL na 1. a 2. čtvrtletí 2012 bude realizován v rámci dotace z 
roku 2011. Na roky 2012-2013 bude zpracována nová žádost, která bude předložena do SFMP 
EEL do zasedání LŘV 27. 4. 2012. Bude se jednat celkem o čtyři vydání kalendáře a jedno vydání 
katalogu. Projekt má tři partnery. Společně se saskou stranou EEL budeme předfinancovávat 
výdaje na redaktory ve výši 120.000 Kč. Z této částky se vrátí 92.5 %.  Tzn. 85% nákladů bude 
hrazeno z prostředků EU a 15% se rozdělí v poměru 1:1 mezi obě strany EEL. 
 
- Výročí 20-ti leté existence Euroregionu Elbe/Labe 
 V červnu 2012 si EEL připomene 20 let svého trvání. Toto výročí bude připomenuto 
konferencí na lodi při přeshraniční plavbě z Děčína do Pirny/ Drážďan.  

http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/cz/dotacni-programy/fond-malych-projektu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
http://www.euroregion-elbe-labe.eu/
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Podpora navazování partnerských vztahů se subjekty s podobným účelem a předmětem 
činnosti na území ČR a v zahraničí 
 
- Asociace euroregionů ČR  
 EL je zakládajícím členem asociace. V roce 2012 předsedá asociaci Euroregion Silva 
Nortica. Na práci asociace, která má za úkol koordinovat činnost euroregionů na českých 
hranicích, se bude EL i nadále podílet. Kromě nákladů na cestovné nevzniknou žádné další 
náklady. 
- Spolupráce s odborem pro přeshraniční spolupráci na MMR ČR na Programu Cíle 3 pro 
přeshraniční spolupráci v rámci EU. 
- Členství v Monitorovacím výboru Programu Cíl 3 ČR-Sasko, jehož úkolem bude výběr projektů. 
 
 
Propagace EEL 
 
- realizací projektů EL: 
 = čtvrtletní Kulturní a sportovní kalendář Euroregionu Elbe/Labe 2012. Členové mají 
možnost zasílat přehledy akcí konaných na jejich území. Akce budou zařazeny do kalendáře (www 
i tištěná verze) a kalendáře budou distribuovány i v saské části EEL. Kalendář bude vydáván v 
nákladu 2000 ks/čtvrtletí tištěných brožur. 
 = Muzejní portál EEL www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu Jedná se o aktivitu města 
Drážďany. EL je partnerem projektu a bude zajištovat aktualizaci dat z oblasti EL. 
 
- tisková sdělení  
Veřejnost bude informována o činnosti a akcích EEL v tisku na české i německé straně. 
- spolupráce při tvorbě reportáží pro televizi (např. Lyra, ČT1, MDR, video report, ad.) a rozhlas 
- Kulturní pas EEL 
Jedná se o tradiční projekt poskytování slev českým turistům v kulturních zařízeních v Sasku. 
- každodenní konzultační činností a práce s veřejností v EEL  
 
 
Činnosti EL vyplývající  ze stanov svazku obcí EL 
 
 Tento bod předmětu činnosti EL je naplňován orgány EL (sněm, rada, kontrolní komise, 
předseda a místopředsedové, ředitel a smírčí komise EL), jejichž činnost odpovídá platným 
stanovám EL.  
 
Plán činnosti a harmonogram orgánů EL na rok 2012 
 
 Podle platných stanov EL z roku 2010 je nutné svolat Sněm minimálně jednou do roka.  
Plánovaný termín Sněmu EL na rok 2012 je stanoven na období březen/duben. Úkoly a pravomoci 
Sněmu EL určují stanovy EL. K výlučným pravomocem Sněmu EL patří: 
- schválení rozpočtu EL  
- schválení plánu činnosti EL  
- schválení hospodaření EL  

 - schválení zprávy o činnosti EL 
 - schválení výše členského příspěvku  

 
 Rada EL, která je výkonným orgánem svazku obcí EL s všeobecnou pravomocí, kromě 
výlučných pravomocí jiných orgánů EL zakotvených v jeho stanovách, si sama určí harmonogram 
a frekvenci svých zasedání. Ze své činnosti se odpovídá Sněmu EL.  
 Kontrolní komise (KK) je vrcholným kontrolním orgánem a ze své činnosti se odpovídá 

http://www.muzeum-euroregion-elbe-labe.eu/
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Sněmu. Řádné zasedání Kontrolní komise EL se podle stanov EL koná nejméně jednou za 
pololetí.  
  Předseda EL je výkonným orgánem EL v době mezi zasedáními Rady EL. 1. výkonný 
místopředseda a 2 místopředseda plní všechny funkce předsedy v době, kdy je předseda s 
trvajícím mandátem důvodně plnit nemůže. Ze své činnosti se předseda a místopředsedové 
zodpovídají Radě EL. Předseda bude plnit funkci statutárního zástupce EL. Bbude jednat jménem 
EL navenek, bude zajišťovat přípravu zasedání a výkon usnesení Sněmu a předkládat mu návrhy 
ve věcech, které jsou v jeho výlučné pravomoci. Bude zajišťovat přípravu zasedání a výkon 
usnesení Rady EL a předkládat návrhy na řešení otázek  týkajících se činnosti Euroregionu Labe a 
Euroregionu Elbe/Labe. 
 V případě zaneprázdněnosti jsou pověřeni těmito činnostmi místopředsedové.  
  Ředitel bude plnit úkoly stanovené Radou EL, předsedou EL a předsedou Kontrolní komise 
EL. Bude ve vlastní odpovědnosti zajišťovat úkoly vyplývající z platných stanov EL a vnitřních 
předpisů, bude zajišťovat administrativní chod EL a jeho orgánů včetně rozesílání pozvánek a 
písemných podkladových materiálů na zasedání orgánů na základě pokynů svolavatele. Bude 
zodpovídat za hospodaření v rámci schváleného rozpočtu a plánu činnosti. Bude v rámci 
vymezeném stanovami a vnitřními předpisy EL jednat jménem EL navenek. Ředitel bude EL 
zastupovat na jednání  Lokálního řídícího výboru SFMP EEL a Monitorovacího výboru Cíle 3. Dále 
bude připravovat (společně s jednatelem EEL na saské straně) jednání odborných pracovních 
skupin EEL. Ředitel EL bude spolupředsedat (společně s jednatelem EEL na saské straně)  LŘV 
SFMP Cíle 3 v EEL a bude zastupovat EL na jednání Asociace euroregionů ČR. 
 
 
Úkoly vyplývající z Rámcové dohody o založení Euroregionu Elbe/Labe. 
 
Orgány EEL jsou:  
 Rada EEL je nejvyšším orgánem EEL. Podle Rámcové dohody o EEL jsou členy Rady EEL 
všichni členové  Rady EL. Zasedání Rady EEL proběhne minimálně jednou ročně. Zasedání Rady 
EEL proběhne v roce 2012 na českém území EEL.   
 Prezídium EEL se skládá paritně z předsedy, dvou místopředsedů a jednatelů (ředitele). 
Celkem má tedy osm členů a zasedá minimálně jednou ročně. Zasedání Prezídia EEL proběhne 
na saském území EEL.  
 Od vzniku EEL v roce 1992 fungují podle Rámcové dohody odborné pracovní skupiny 
(OPS) Euroregionu Elbe/Labe. OPS se potýkají stále s problémem aktivní účasti členů. Kromě 
zástupců členů  -obcí má EL právo jmenovat do skupin odborníky z dalších institucí (UJEP, OHK, 
KHK ad.), kteří budou mít o práci v OPS EEL zájem. V každé skupině je (popř. bude jmenován) 
také zástupce ÚK (KÚ ÚK).  
 Termíny zasedání OPS po dohodě se saskou stranou jsou součástí přílohy „Rozpis termínů 
EEL na rok 2012“. 
 
 
 
Ústí nad Labem, dne 9.2.2012 zpracoval: Vladimír Lipský, ředitel EL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Rozpis termínů EEL na rok 2012 a rozpis termínů pro podávání žádostí do SFMP EEL 
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Termine – 

termíny 
 

Uhrzeit - 
čas 

Veranstaltung - akce Ort - místo 

02.01.2012 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

12.01.2012 
 

10.00 AGEG – Deutsche Gruppe –Managementtagung 
AGEG-něm. skupina-konference managementu 

Berlin 

30.01.2012 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3  

Ústí n.L 

06.02.2012* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

24.02.2012* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n. L. 

05.03.2011* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

07.-11.03.2012  Internationale Toursimusbörse (ITB) 
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu (ITB) 

Berlin 

09.03.2012 10.00 Sitzung LLA 
Zasedání LŘV 

D 

13.03.2012  Begleitausschuss Ziel 3 
Monitorovací výbor Cíl 3 

D 

14.03.2012 10.00 FG Katastrophenschutz 
OPS ochrana před katastrofami 

D 

26.03.2012* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n.L. 

28.03.2012 13.30 Vorstand der KG Euroregion OE/OE e. V. 
Zasedání představenstva KG 

Dresden 

02.04.2012* 09.00 
Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

18.04.2012 
 

10.00 FG Kultur, Bildung, Sport, Soziales 

OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

D 

20.04.2012  AGEG-Seminar „INTERREG-Management“ 
AGEG-seminář „INTERREG-managementu“ 

Brüssel 

23.04.2012* 
 

09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n. L. 

25.04.2012 
 

10.00 FG Wirtschaftsförderung/Tourismus 
OPS podpora hospodářství/cest. ruch 

D 

27.04.2012 
 

10.00 Sitzung LLA 
Zasedání LŘV 

CZ 

02.05.2012 
 

10.00 FG Umweltschutz 
OPS ochrana životního prostředí 

CZ 

02.-14.05.2012 
 

 Europawoche in Sachsen 
Týden Evropy v Sasku 

D 

07.05.2012* 
 

9.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

09.05.2012 10.00 FG Raumentwicklung  
OPS pro regionální rozvoj 

D 

16.05.2012 
 

15.00 Rat der EEL 
Rada EEL 

CZ 

17.-19.05.2012  AGEG – Präsidium 
Prezidium AGEG 

Trakyakent (TR) 

23.05.2012 10.00 FG Verkehr 
OPS doprava 

CZ 
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28.05.2012* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n. L. 

04.06.2012* 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

06.06.2012 10.00 Co-Vorsitzenden-Konferenz der Fachgruppen 
Konference ko-předsedů OPS 

CZ 

15.06.2012 10.00 Sitzung LLA 
Zasedání LŘV 

D 

19.06.2012  Begleitausschuss Ziel 3 
Monitorovací výbor Cíl 3 

CZ 

20.06.2012 15.00 Vorstand der KG Euroregion OE/OE e. V. 
Zasedání představenstva KG 

TU Dresden 

20.06.2012 16.00 Arbeitsausschuss KG Euroregion OE/OE e. V. 
Pracovní výbor KG 

TU Dresden 

23.06.2012 
(nepotvrzeno) 

 20 Jahre – 20 let 
EUROREGION ELBE/LABE 

Děčín – Dresden 

25.06.2012* 09.00 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n. L. 

02.07.2012 09.00 Konzultační den Cíl 3 Pirna 
23.07.2012 09.00 

Konzultační den Cíl 3 
Ústí n. L. 

06.08.2012 09.00 Konzultační den Cíl 3 Pirna 
27.08.2012 09.00 Konzultační den Cíl 3 Ústí n. L. 
03.09.2012 09.00 Konzultační den Cíl 3 Pirna 
12.09.2012 10.00 FG Katastrophenschutz 

OPS ochrana před katastrofami 
CZ 

14./15.09.2012 
 

 AGEG Präsidium 
Prezidium AGEG 

Tirol (A) 

21.09.2012 
 

10.00 Sitzung LLA 
Zasedání LŘV 

CZ 

24.09.2012 
 

09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n.L. 

25.09.2012 
 

 Begleitausschuss Ziel 3 
Monitorovací výbor Cíl 3 

D 

26.09.2012 
 

 Präsidium der EEL 
Prezidium EEL 

Festung Königstein 

01.10.2012 
 

09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Pirna 

10.10.2012 10.00 FG Raumentwicklung  
OPS pro regionální rozvoj 

CZ 

17.10.2012 10.00 FG Kultur, Bildung, Sport, Soziales 
OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci 

CZ 

22.10.2012 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 

Ústí n.L. 
 

24.10.2012 10.00 FG Wirtschaftsförderung/Tourismus 
OPS podpora hospodářství/cest. ruch CZ 

24.10.2012 15.00 Vorstand KG Euroregion OE/OE e. V. 
Představenstvo KG 

Altenberg „Europark“ 

24.10.2012 16.00 Arbeitsausschuss KG Euroregion OE/OE e. V. 
Pracovní výbor KG 

Altenberg „Europark“ 
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05.11.2012 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 Pirna 

07.11.2012 
 10.00 FG Umweltschutz 

OPS ochrana životního prostředí D 

07.11.2012  AGEG- Deutsche Gruppe 
Zasedání AGEG- německá skupina Berlin 

08.-10.11.2012 
  Jahrestagung und Mitgliederversammlung AGEG 

Výroční zasedání a sněm AGEG Berlin 

14.11.2012 
 10.00 FG Verkehr 

OPS doprava D 
26.11.2012 

 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 Ústí n.L. 

28.11.2012 
 16.00 Mitgliederversammlung KG Euroregion OE/OE e. V. 

Sněm KG Pirna 

30.11.2012 10.00 Sitzung LLA 
Zasedání LŘV CZ 

03.12.2012 
 09.00 Beratungstag Ziel 3 

Konzultační den Cíl 3 Pirna 

04.12.2012  Begleitausschuss Ziel 3 
Monitorovací výbor Cíl 3 CZ 

12.12.2012  Präsidium EEL 
Prezidium EEL Dresden 

17.12.2012 09.00 Beratungstag Ziel 3 
Konzultační den Cíl 3 Ústí n.L. 
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Erläuterungen / vysvětlivky: 
 
CZ  Tschechische Republik / Česká republika 
D  Deutschland / SRN 
EEL  Euroregion Elbe/Labe 
KG  Kommunalgemeinschaft -  komunální sdružení  (D) 
s.o.  Gemeindeverband - svazek obcí (CZ) 
FG  Fachgruppe 
OPS   odborná pracovní skupina 
LLA KPF  Lokaler Lenkungsausschuss Kleinprojektefonds  
LŘV FMP  Lokální řídící výbor Fondu malých projektů  
BA Ziel 3  Begleitausschuss Ziel 3 
MV Cíl 3  Monitorovací výbor Cíl 3 
AGEG  Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen AEBR, engl.: Association European Border Regions (Asociace 
evropských příhraničních regionů) 
 
 
Termíny pro podávání žádostí do SFMP EEL 

 
Einreichungstermin 
Projektantrag 
Termín předkládání 
projektových 
žádostí 

Mitteilung offizielle 
Antragsnummer und 
Ergebnis der fachlichen Prüfung 
oznámení o registraci žádosti a 
výsledku 
odborné kontroly 

Sitzung LLA 
zasedání LŘV 

20.01.2012 17.02.2012 09.03.2012 
*09.03.2012 06.04.2012 27.04.2012 
27.04.2012 25.05.2012 15.06.2012 
03.08.2012 31.08.2012 21.09.2012 
12.10.2012 09.11.2012 30.11.2012 
 


	Ort - místo
	Veranstaltung - akce
	Uhrzeit -
	Termine – termíny
	čas
	Pirna
	09.00
	02.01.2012
	Berlin
	10.00
	12.01.2012
	Ústí n.L
	09.00
	30.01.2012
	Pirna
	09.00
	06.02.2012*
	Ústí n. L.
	09.00
	24.02.2012*
	Pirna
	09.00
	05.03.2011*
	Berlin
	07.-11.03.2012
	D
	10.00
	09.03.2012
	D
	13.03.2012
	D
	10.00
	14.03.2012
	Ústí n.L.
	09.00
	26.03.2012*
	Dresden
	13.30
	28.03.2012
	Pirna
	09.00
	Beratungstag Ziel 3

	02.04.2012*
	D
	10.00
	OPS kultura, vzdělávání, sport a sociální věci

	18.04.2012
	Brüssel
	20.04.2012
	Ústí n. L.
	09.00
	23.04.2012*
	D
	10.00
	25.04.2012
	CZ
	10.00
	27.04.2012
	CZ
	10.00
	02.05.2012
	D
	02.-14.05.2012
	Pirna
	9.00
	07.05.2012*
	D
	10.00
	09.05.2012
	CZ
	15.00
	16.05.2012
	Trakyakent (TR)
	17.-19.05.2012
	CZ
	10.00
	23.05.2012
	Ústí n. L.
	09.00
	28.05.2012*
	Pirna
	09.00
	04.06.2012*
	CZ
	Co-Vorsitzenden-Konferenz der Fachgruppen
	10.00
	06.06.2012
	D
	10.00
	15.06.2012
	CZ
	19.06.2012
	TU Dresden
	15.00
	20.06.2012
	TU Dresden
	16.00
	20.06.2012
	Děčín – Dresden
	23.06.2012
	Ústí n. L.
	09.00
	Konzultační den Cíl 3

	25.06.2012*
	Pirna
	09.00
	02.07.2012
	Ústí n. L.
	09.00
	Konzultační den Cíl 3

	23.07.2012
	Pirna
	09.00
	06.08.2012
	Ústí n. L.
	09.00
	27.08.2012
	Pirna
	09.00
	03.09.2012
	CZ
	10.00
	12.09.2012
	Tirol (A)
	14./15.09.2012
	CZ
	10.00
	21.09.2012
	Ústí n.L.
	09.00
	24.09.2012
	D
	25.09.2012
	Festung Königstein
	26.09.2012
	Pirna
	09.00
	01.10.2012
	CZ
	10.00
	10.10.2012
	CZ
	10.00
	17.10.2012
	Ústí n.L.
	09.00
	22.10.2012
	10.00
	24.10.2012
	CZ
	Altenberg „Europark“
	15.00
	24.10.2012
	Altenberg „Europark“
	16.00
	24.10.2012
	Pirna
	09.00
	05.11.2012
	07.11.2012
	D
	10.00
	Berlin
	07.11.2012
	08.-10.11.2012
	Berlin
	14.11.2012
	D
	10.00
	26.11.2012
	Ústí n.L.
	09.00
	28.11.2012
	Pirna
	16.00
	CZ
	10.00
	30.11.2012
	03.12.2012
	Pirna
	09.00
	CZ
	04.12.2012
	Dresden
	12.12.2012
	Ústí n.L.
	09.00
	17.12.2012
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