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A katasztrófák megelőzéséhez, az azokra való felkészü-
léshez és reagáláshoz szoros együttműködésre, több 
szinten történő koordinációra, valamint a készségek és a 
szakértelem kombinációjára van szükség. A 1313/2013/EU 
határozattal létrehozott Uniós polgári védelmi tudás-
hálózat célja az Unió polgári védelmi mechanizmusának 
e tekintetben történő megerősítése. A hálózat összefogja 
a polgári védelmi és katasztrófavédelmi szereplőket, hogy 
együttműködjenek és tanuljanak egymástól azzal a céllal, 
hogy megerősítsék az EU általános katasztrófakezelési 
képességét és kapacitását.

Tudásközvetítőként a tudáshálózat olyan eszköz, amely 
hozzáférhetőbbé teszi a releváns ismereteket a polgári 
védelem és a katasztrófavédelem szereplői számára, teret 
kínálva nekik a tanulásra, a közös munkára és a fejlődésre. 

A partnerségek elősegítőjeként a hálózat különböző 
szinteken aktív érdekelt feleket köt össze, a helyitől a nem-
zetköziig, a kormányzatitól a nem kormányzatiig, valamint 
a politikaitól a tudományos és műveleti szintig. Virtuális és 
személyes eseményeket szervez, valamint közös és ága-
zatközi kezdeményezéseket finanszíroz.  

Innovációs katalizátorként is működik a kutatás ösztön-
zésével, valamint a polgári védelem és katasztrófavéde-
lem területén megjelenő új technológiák és eljárások be-
vezetésének és elterjedésének elősegítésével. 

Uniós polgári védelmi tudáshálózat

A tudás és szakértelem hasznosításával és terjesztésével 
a hálózat a következő szerepeket tölti be:

Európai  
Unió

Uniós  
polgári védelmi 
tudáshálózat



Tevékenységek

A tudáshálózat kezdetben a jól ismert és sikeres meglévő tevékenységek végrehajtására, azok megerősítésére és 
befogadóbbá tételére összpontosít. Egy későbbi szakaszban új kezdeményezéseket vezet be az Unió polgári védelmi 
mechanizmusának (UCPM), valamint tagállamainak és részt vevő államainak további támogatása érdekében.

A tudáshálózat tevékenysége két pillérre épül: kapacitásépítés és tudomány, amelyeket egy sor transzverzális, az 
egész hálózatra kiterjedő tevékenység egészít ki, amelyek összekapcsolják a pilléreket, így biztosítva a koherenciát és 
a szinergiákat.

UCPM képzési program 
  Szakértők képzése a megelőzési, 
felkészülési és reagálási tevékenységek 
terén az UCPM részeként.

Polgári védelmi szakértők csereprogramja
 A csereprogram lehetővé teszi a szakértők 
számára, hogy külföldön töltsenek el egy 
meghatározott időszakot a tapasztalatok 
megosztása és az új műveleti ismeretek 
elsajátítása érdekében.

UCPM – tanulságok program 
A bevetésekből és más tevékenységekből 
levont tanulságok és bevált gyakorlatok 
összegyűjtése az UCPM hatékonyságának 
és eredményességének növelése 
érdekében.

Polgári védelmi gyakorlatok 
Olyan gyakorlatok, mint például az EU 
MODEX, amelyek javítják a felkészültséget, 
és előmozdítják az európai polgári 
védelmi hatóságok és csapatok közötti 
együttműködést.

Partnerségösztönzési lehetőségek 
Olyan kezdeményezések finanszírozása, 
amelyek a polgári védelmi és 
katasztrófavédelmi közösségek egymáshoz 
való közelítését és ezek együttműködését 
segítik elő.

Tudományos tanácsadás és innováció    
Tudományos hálózatokkal való kapcsolat, 
amelyek különleges szakértelmet 
biztosítanak az UCPM számára, valamint 
ösztönzik a kutatást és az innovációt.

Tematikus műhelytalálkozók és 
konferenciák 
Konkrét létező vagy felmerülő igények 
és kockázatok köré épülő tanulási és 
hálózatépítési lehetőségek.

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

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

Figyelemfelkeltő tevékenységek    
Olyan kezdeményezések, amelyek 
növelik a lakosság tudatosságát a 
katasztrófakockázatokkal és a polgári védelmi 
tevékenységekkel kapcsolatban a megelőzés, 
a felkészültség és a reagálás terén.

Közösségi szerepvállalás
Rendszeres párbeszéd a tagállamokkal és 
a részt vevő államokkal, illetve más érdekelt 
felekkel a tudáshálózattal kapcsolatos 
szempontokról.

#CivProKnowNet

Látogasson meg minket: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Csatlakozzon.Ossza meg.Növekedjék.
Uniós polgári védelmi tudáshálózat


