
Спречување, подготвување за и одговарање на 
катастрофи бара силна соработка, координација на 
многу нивоа и комбинација на вештини и експертиза. 
Мрежата на знаење за цивилна заштита на Унијата, 
која е воспоставена со одлука бр. 1313/2013/EU има цел 
да го зајакне механизмот за цивилна заштита на Унијата 
во сите овие аспекти. Таа ги поврзува релевантните 
фактори за цивилна заштита и управување со кризи 
да соработуваат и да учат едни од други со цел 
зајакнување на севкупната способност и капацитет на 
ЕУ да се справува со катастрофи.

Како посредник на знаење, мрежата за знаење е 
алатка што овозможува релевантното знаење да биде 
попристапно до релевантните фактори за цивилна 
заштита и управување со кризи, нудејќи им место да 
учат, работат и напредуваат заедно. 

Како олеснувач на партнерство, таа поврзува 
различни релевантни фактори активни на различни 
нивоа, од локални до меѓународни, владини до 
невладини, и од политички до научни и оперативни, 
организирајќи виртуелни и непосредни настани 
и финансирање на заеднички и меѓусекторски 
иницијативи.  

Исто така дејствува како катализатор на иновации 
со стимулирање на истражување и олеснување на 
воведувањето и користењето на нови технологии 
и процеси во областа на цивилната заштита и 
управувањето со кризи. 
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Активности

Мрежата на знаење првично ќе се фокусира на имплементирање добро познати и успешни постојни активности. 
Во подоцнежна фаза, таа ќе претстави нови иницијативи за дополнително да го поддржи механизмот за цивилна 
заштита на Унијата (UCPM) и нејзините земји членки и учеснички.

Активностите на мрежата на знаење се структурирани низ два столба – развој на капацитет и наука, и се 
поддржани од збир на трансферзални активности низ мрежата кои ги поврзуваат столбовите осигурувајќи 
кохерентност и синергии.

Програма за обука на UCPM  
Обука за експерти да работат заедно на 
спречување, подготвеност и активности 
за реакција како дел од UCPM.

Размена на експерти за цивилна заштита 
Програма за размена што им овозможува 
на експертите да поминат период во 
странство за да споделат искуства и да се 
стекнат со нови работни вештини.

Програма за научени лекции на UCPM   
Лекции и добри практики извлечени од 
ангажмани и други активности за да се 
зголеми ефикасноста и ефективноста на 
UCPM.

Вежби за цивилна заштита   
Вежби како што се EU MODEX кои 
ја подобруваат подготвеноста и ја 
зголемуваат соработката помеѓу 
европските власти и тимови за цивилна 
заштита.

Можности за олеснување на 
партнерство 
Финансирање на иницијативи за да 
се приближат заедниците за цивилна 
заштита и управување со катастрофи и да 
се засили нивната соработка.

Научни совети и иновации  
Поврзување со научни мрежи за да се 
обезбеди конкретната експертиза за 
UCPM и да се стимулира истражување и 
иновации.

Тематски работилници и конференции 
Можности за учење и вмрежување 
дизајнирани околу конкретни постојни или 
пновонастанати потреби и ризици.

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

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

Активности за подигање на свеста  
Иницијативи кои ја подобруваат свеста 
на јавноста за ризици од катастрофи 
и активности на цивилна заштита за 
превенција, подготвеност и реакција.

Вклученост на заедницата
Редовен дијалог со земји-членки и 
учеснички и други релевантни фактори за 
сите аспекти на мрежата на знаење.

#CivProKnowNet

Посетете нè на: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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