
Předcházení katastrofám, příprava a  reakce na ně 
vyžadují silnou spolupráci, koordinaci na mnoha úrovních 
a kombinaci dovedností a odborných znalostí. Síť znalostí 
Unie v  oblasti civilní ochrany, zřízená rozhodnutím 
č.  1313/2013/EU, má za cíl posílit mechanismus civilní 
ochrany Unie ve všech těchto aspektech. Sdružuje 
aktéry v  oblasti civilní ochrany a  zvládání katastrof, aby 
spolupracovali a  vzájemně se od sebe učili s  cílem posílit 
celkovou schopnost a kapacitu EU zvládat katastrofy.

Jako zprostředkovatel znalostí je síť znalostí nástrojem 
pro lepší zpřístupnění příslušných znalostí aktérům 
v oblasti civilní ochrany a zvládání katastrof, který jim nabízí 
prostor pro společné učení, práci a růst. 

Jako zprostředkovatel partnerství spojuje různé 
zúčastněné strany činné na různých úrovních, od místní 
po mezinárodní, od vládní po nevládní a  od politické 
po vědeckou a  provozní, přičemž organizuje virtuální 
události a  události s  osobní účastí a  financuje společné 
a meziodvětvové iniciativy.  

Působí také jako katalyzátor inovací tím, že stimuluje 
výzkum a  usnadňuje zavádění a  využívání nových 
technologií a  procesů v  oblasti civilní ochrany a  zvládání 
katastrof. 

Síť znalostí Unie v oblasti civilní ochrany

Využíváním a  šířením znalostí a  odborných poznatků 
působí síť jako:

Zprostředkovatel 
znalostí

Zprostředkovatel 
partnerství

Katalyzátor inovací

Evropská  
unie

Síť znalostí  
Unie v oblasti  
civilní ochrany



Činnosti

Síť znalostí se zpočátku zaměří na provádění dobře známých a úspěšných stávajících činností, na jejich posilování a větší 
začlenění. V pozdější fázi představí nové iniciativy na další podporu mechanismu civilní ochrany Unie a jeho členských 
a účastnických států.

Činnosti sítě znalostí jsou strukturovány kolem dvou pilířů  – rozvoje kapacit a  vědy a  jsou doplněny souborem 
průřezových činností v rámci celé sítě, které tyto pilíře spojují a zajišťují soudržnost a synergie.

Program odborné přípravy mechanismu 
civilní ochrany Unie  
Odborná příprava pro odborníky zaměřená na 
spolupráci v oblasti prevence, připravenosti 
a reakce v rámci mechanismu civilní ochrany 
Unie.

Výměna odborníků v oblasti civilní 
ochrany 
Výměnný program, který odborníkům 
umožňuje strávit určitou dobu v zahraničí za 
účelem sdílení zkušeností a získání nových 
operačních dovedností.

Program mechanismu civilní ochrany Unie 
zaměřený na získané zkušenosti   
Zkušenosti a osvědčené postupy získané 
z nasazení a dalších činností za účelem 
zvýšení účinnosti a efektivity mechanismu 
civilní ochrany Unie.

Cvičení v oblasti civilní ochrany   
Cvičení jako EU MODEX, která zlepšují 
připravenost a posilují spolupráci mezi 
evropskými orgány a týmy v oblasti civilní 
ochrany.

Příležitosti k usnadnění partnerství 
Financování iniciativ s cílem sblížit komunity 
v oblasti civilní ochrany a zvládání katastrof 
a podpořit jejich spolupráci.

Vědecké poradenství a inovace  
Propojení s vědeckými sítěmi s cílem 
poskytnout mechanismu civilní ochrany Unie  
konkrétní odborné znalosti a stimulovat 
výzkum a inovace.

Tematické workshopy a konference 
Příležitosti k učení a vytváření sítí zaměřené 
na konkrétní stávající nebo vznikající potřeby 
a rizika.

E-mail 
echo-CP-knowledge-network@ec.europa.eu

Platforma 
civil-protection-knowledge-network.europa.eu

Činnosti v oblasti zvyšování povědomí  
Iniciativy zlepšující informovanost veřejnosti 
o rizicích katastrof a činnostech civilní 
ochrany v oblasti prevence, připravenosti 
a reakce.

Zapojení komunity
Pravidelný dialog s členskými a účastnickými 
státy a dalšími zúčastněnými stranami 
o všech aspektech sítě znalostí.

#CivProKnowNet

Navštivte nás na: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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