
Za preprečevanje nesreč ter pripravo in odzivanje nanje je 
potrebno tesno sodelovanje, usklajevanje na več ravneh ter 
kombinacija spretnosti in znanja. Mreža znanja Unije na 
področju civilne zaščite, ki je bila ustanovljena s Sklepom 
št. 1313/2013/EU si prizadeva okrepiti mehanizem Unije na 
področju civilne zaščite na vseh teh področjih. Združuje 
akterje na področju civilne zaščite in obvladovanja nesreč, 
da bi sodelovali in se učili drug od drugega s ciljem okrepiti 
splošno sposobnost in zmogljivost  EU za spopadanje z 
nesrečami.

Kot posrednik znanja je mreža znanja orodje, ki akterjem 
na področju civilne zaščite in obvladovanja nesreč 
omogoča boljši dostop do ustreznega znanja ter jim 
ponuja prostor za skupno učenje, delo in rast. 

Kot spodbujevalec partnerstva povezuje različne 
zainteresirane strani, ki delujejo na različnih ravneh (od 
lokalne do mednarodne, od vladne do nevladne ter od 
politične do znanstvene in operativne ravni), organizira 
virtualne in fizične dogodke ter financira skupne in 
medsektorske pobude.  

Deluje tudi kot pobudnik inovacij, saj spodbuja raziskave 
ter pospešuje uvajanje in uporabo novih tehnologij in 
postopkov na področju civilne zaščite in obvladovanja 
nesreč. 

Mreža znanja Unije na področju civilne 
zaščite

Z izkoriščanjem in razširjanjem znanja in strokovnega 
znanja deluje mreža kot:
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Dejavnosti

Mreža znanja se bo sprva osredotočila na izvajanje znanih in uspešnih obstoječih dejavnosti, njihovo krepitev in večjo 
vključevalnost. Kasneje bo uvedla nove pobude za nadaljnjo podporo mehanizmu Unije na področju civilne zaščite 
(UCPM) ter svojim državam članicam in sodelujočim državam.

Dejavnosti mreže znanja so strukturirane v dveh stebrih – razvoj zmogljivosti in znanost. Dopolnjuje jih niz horizontal-
nih dejavnosti za celotno mrežo, ki povezujejo oba stebra, s čimer so zagotovljene skladnost in sinergije.

Program usposabljanja UCPM  
Usposabljanje strokovnjakov za sodelovanje 
pri dejavnostih preprečevanja, pripravljenosti 
in odzivanja v okviru UCPM.

Izmenjava strokovnjakov za civilno 
zaščito 
Program izmenjave strokovnjakom 
omogoča, da določeno obdobje preživijo 
v tujini z namenom izmenjave izkušenj ter 
pridobitve novih operativnih veščin.

Program pridobljenega znanja UCPM 
Znanje in dobre prakse, pridobljene pri 
uvajanju in drugih dejavnostih za povečanje 
učinkovitosti in uspešnosti UCPM.

Vaje civilne zaščite 
Vaje, kot je EU MODEX, za izboljšanje 
pripravljenosti in krepitev sodelovanja med 
organi evropskih civilnih zaščit in njihovimi 
ekipami.

Priložnosti za spodbujanje partnerstev 
Financiranje pobud za zbliževanje skupnosti 
civilne zaščite in obvladovanje nesreč ter 
spodbujanje njihovega sodelovanja.

Znanstveni nasvet in inovacije  
Povezovanje z znanstvenimi mrežami 
za zagotavljanje UCPM s specifičnim 
strokovnim znanjem ter spodbujanje 
raziskav in inovacij.

Tematske delavnice in konference 
Priložnosti za učenje in mreženje, zasnovane 
okoli specifičnih obstoječih ali nastajajočih 
potreb in tveganj.

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

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

Dejavnosti za ozaveščanje  
Pobude za izboljšanje ozaveščenosti javnosti 
o tveganjih za nesreče ter dejavnostih 
civilne zaščite na področju preprečevanja, 
pripravljenosti in odzivanja.

Vključenost skupnosti
Redni pogovori z državami članicami 
in sodelujočimi državami ter drugimi 
zainteresiranimi stranmi glede vseh vidikov 
mreže znanja.

#CivProKnowNet

Obiščite nas na spletnem mestu: 
 https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Povežite.Delite.Rastite.
Mreža znanja Unije na področju  
civilne zaščite


