
För att förebygga katastrofer, förbereda sig för dem 
och sätta in insatser när de händer krävs det ett starkt 
samarbete, samordning på många nivåer och en 
kombination av förmåga och sakkunskaper. Unionens 
kunskapsnätverk för civilskydd, inrättat genom 
beslut nr 1313/2013/EU, har som syfte att stärka 
unionens civilskyddsmekanism ur alla dessa aspekter. 
I nätverket sammanförs aktörer inom civilskydd och 
katastrofhantering, som kan samarbeta och lära av 
varandra, med målet att allmänt stärka EU:s förmåga och 
kapacitet att hantera katastrofer.

Som kunskapsförmedlare är kunskapsnätverket ett 
verktyg som ska göra relevant kunskap mer tillgänglig för 
civilskydds- och katastrofhanteringsaktörerna, och ge 
dem ett utrymme att lära sig, arbeta och växa tillsammans. 

Som underlättande faktor för partnerskap 
sammankopplar det ett antal olika berörda parter som är 
aktiva på olika nivåer, från lokala till internationella, från 
statliga till icke-statliga, och från politiska till vetenskapliga 
och praktiskt verksamma – med evenemang virtuellt och 
öga mot öga, och med finansiering till gemensamma och 
sektorsöverskridande initiativ.  

Nätverket fungerar också som innovationskatalysator, 
då det stimulerar till forskning och gör det lättare 
att introducera och börja använda nya tekniktyper 
och processer på området för civilskydd och 
katastrofhantering. 

Unionens kunskapsnätverk för civilskydd

Genom att använda sig av och sprida kunskap och expertis 
fungerar nätverket som följande:
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Verksamheter

Kunskapsnätverket kommer inledningsvis att vara inriktat på att genomföra välkända och framgångsrika befintliga 
verksamheter, stärka dem och göra dem mer inkluderande. I ett senare skede kommer det att införas nya initiativ för att 
ytterligare stödja unionens civilskyddsmekanism och dess medlems- och deltagarstater.

Kunskapsnätverkets verksamheter är uppbyggda kring två pelare – kapacitetsutveckling och vetenskap, och 
kompletteras med en uppsättning tvärgående, nätverkstäckande verksamheter som sammanför pelarna och säkerställer 
sammanhang och synergier.

Civilskyddsmekanismens 
utbildningsprogram  
Utbildning för experter i att arbeta 
tillsammans med förebyggande, 
beredskap och insatser som en del av 
civilskyddsmekanismen.

Utbyte mellan civilskyddsexperter 
Utbytesprogram som gör det möjligt 
för experterna att tillbringa en period 
utomlands för att utbyta erfarenheter och 
skaffa nya operativa färdigheter.

Civilskyddsmekanismens program för 
lärdomar som dragits   
Lärdomar och god praxis som inhämtats från 
utstationeringar och andra verksamheter 
och som kan göra civilskyddsmekanismen 
mer effektiv och fungerande.

Civilskyddsövningar   
Övningar som EU MODEX, som höjer 
beredskapen och stärker samarbetet mellan 
europeiska civilskyddsmyndigheter och 
civilskyddsteam.

Tillfällen att underlätta partnerskap 
Finansiering av initiativ för 
att föra civilskydds- och 
katastrofhanteringskretsarna närmare 
varandra och gynna deras samarbete.

Vetenskaplig rådgivning och innovation  
Förbindelser med vetenskapliga nätverk för 
att ge civilskyddsmekanismen specifik  
expertis och stimulera till forskning och 
innovation.

Tematiska workshopar och konferenser 
Tillfällen till studier och nätverkande 
utformade kring särskilda befintliga eller 
framväxande behov och risker.

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

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

Medvetandehöjande aktiviteter  
Initiativ som gör allmänheten mer 
medveten om katastrofrisker och 
civilskyddsverksamheter för förebyggande, 
beredskap och insatser.

Samhällsengagemang
Regelbunden dialog med medlems- och 
deltagarstater och andra berörda parter om 
kunskapsnätverkets alla aspekter.

#CivProKnowNet

Besök oss på: https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/
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Unionens kunskapsnätverk för civilskydd

mailto:echo-CP-knowledge-network%40ec.europa.eu?subject=
civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

