
Forebyggelse, beredskab og indsats ved katastrofer 
kræver et stærkt samarbejde, koordination på mange 
planer og en kombination af færdigheder og ekspertise. 
EU-Vidensnetværket om Civilbeskyttelse, som blev 
oprettet med afgørelse nr.  1313/2013/EU, har til formål 
at styrke EU-civilbeskyttelsesmekanismen i alle disse 
aspekter. Den samler aktørerne inden for civilbeskyttelse 
og katastrofehåndtering, så de kan samarbejde og lære af 
hinanden for at styrke EU’s samlede evne og kapacitet til at 
håndtere katastrofer.

Som vidensformidler er Vidensnetværket er et 
redskab til at gøre relevant viden mere tilgængelig for 
civilbeskyttelses- og katastrofehåndteringsaktørerne, 
idet de tilbydes et rum, hvor de kan lære, arbejde og 
udvikle sig sammen. 

Som partnerskabsfacilitator forbinder det et udvalg af 
interessenter, der har deres virke på forskellige planer, fra 
lokalt til internationalt, statsligt eller ikkestatsligt samt 
politisk, videnskabeligt og operationelt, ved at afholde 
virtuelle og fysiske arrangementer og finansiere fælles og 
tværsektorielle initiativer.  

Det fungerer desuden som en innovationskatalysator 
ved at stimulere forskning og lette introduktion og 
ibrugtagning af nye teknologier og processer på området 
for civilbeskyttelse og katastrofehåndtering. 
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Ved at indsamle og formidle viden og ekspertise fungerer 
netværket som en:
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Aktiviteter

Vidensnetværket vil til at begynde med have fokus på at gennemføre velkendte eksisterende aktiviteter med gode 
resultater, styrke dem og gøre dem mere inkluderende. Senere vil det introducere nye initiativer til yderligere støtte af 
EU-civilbeskyttelsesmekanismen (UCPM) og dens medlemsstater og deltagende stater.

Vidensnetværkets aktiviteter er struktureret langs to søjler – kapacitetsudvikling og videnskab, og de suppleres af 
en række tværgående aktiviteter i hele netværket, som forbinder søjlerne og dermed sikrer sammenhæng og synergier.

UCPM-uddannelsesprogram 
Uddannelse til eksperter i at samarbejde 
omkring forebyggelses-, beredskabs- og 
indsatsaktiviteter som en del af UCPM.

Udveksling af civilbeskyttelseseksperter 
Udvekslingsprogrammer, som giver 
eksperter mulighed for at tilbringe en 
periode i et andet land, hvor de kan 
udveksle erfaringer og tilegne sig nye 
operationelle færdigheder.

UCPM-program vedrørende 
erfaringsopsamling 
Erfaringer og bedste praksis fra indsættelser 
og andre aktiviteter, med henblik på at øge 
UCPM’s produktivitet og effektivitet.

Civilbeskyttelsesøvelser 
Øvelser som for eksempel EU MODEX, 
der forbedrer beredskabet og styrker 
samarbejdet mellem europæiske 
civilbeskyttelsesmyndigheder og -hold.

Partnerskabsfaciliteringsmuligheder 
Finansiering af initiativer, der skal bringe 
aktørsamfundene inden for civilbeskyttelse 
og katastrofehåndtering tættere på 
hinanden og fremme deres samarbejde.

Videnskabelig rådgivning og innovation  
Forbindelse til videnskabelige netværk 
for at give UCPM specifik ekspertise samt 
stimulere forskning og innovation.

Tematiske workshopper og konferencer 
Lærings- og netværksmuligheder opbygget 
omkring specifikke eksisterende eller 
nyopståede behov og risici.

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

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

Bevidstgørelsesaktiviteter  
Initiativer til forbedring af den offentlige 
bevidsthed om katastroferisici og 
civilbeskyttelsesaktiviteter i forbindelse med 
forebyggelse, beredskab og indsats.

Inddragelse af aktørsamfund
Regelmæssig dialog med medlemsstater, 
deltagende stater og andre interessenter 
om alle aspekter af Vidensnetværket.

#CivProKnowNet

Besøg os på: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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