
Prevencia katastrof, príprava a  reakcia na ne vyžaduje 
úzku spoluprácu, koordináciu na mnohých úrovniach 
a  kombináciu zručností a  odborných znalostí. Cieľom 
vedomostnej siete Únie v  oblasti civilnej ochrany 
zriadenej rozhodnutím č.  1313/2013/EÚ je posilniť 
mechanizmus Únie v  oblasti civilnej ochrany vo všetkých 
týchto aspektoch. Spája aktérov v oblasti civilnej ochrany 
a zvládania katastrof, aby spolupracovali a učili sa jeden od 
druhého s cieľom posilniť celkovú schopnosť a kapacitu EÚ 
riešiť katastrofy.

Ako sprostredkovateľ vedomostí je vedomostná sieť 
nástrojom na sprístupnenie relevantných vedomostí 
aktérom v  oblasti civilnej ochrany a  zvládania katastrof 
a ponúka im priestor na učenie sa, prácu a spoločný rast. 

Ako sprostredkovateľ partnerstiev spája množstvo 
zainteresovaných strán aktívnych na rôznych úrovniach, 
od miestnej po medzinárodnú, vládnu až mimovládnu a od 
politickej po vedeckú a  operačnú, organizuje virtuálne 
a osobné podujatia a financuje spoločné a medzisektorové 
iniciatívy.  

Pôsobí aj ako katalyzátor inovácie tým, že stimuluje 
výskum a  uľahčuje zavádzanie a  používanie nových 
technológií a procesov v oblasti civilnej ochrany a zvládania 
katastrof. 

Vedomostná sieť Únie v oblasti civilnej 
ochrany

Využívaním a šírením vedomostí a odborných znalostí sieť 
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Činnosti

Vedomostná sieť sa spočiatku zameria na vykonávanie známych a  úspešných existujúcich činností, ich posilnenie 
a zvýšenie ich inkluzívnosti. V neskoršej fáze zavedie nové iniciatívy na ďalšiu podporu mechanizmu Únie v oblasti civilnej 
ochrany (UCPM) a jeho členských a účastníckych štátov.

Činnosti vedomostnej siete sú štruktúrované v  rámci dvoch pilierov – rozvoja kapacít a  vedy – a  dopĺňa ich súbor 
prierezových celosieťových činností, ktoré tieto piliere spájajú a zabezpečujú súdržnosť a synergie.

Školiaci program UCPM  
Školenie pre expertov v záujme spolupráce 
v oblasti prevencie, pripravenosti a reakcie 
ako súčasť UCPM.

Výmena expertov v oblasti civilnej 
ochrany 
Výmenný program, ktorý umožňuje expertom 
stráviť isté obdobie v zahraničí s cieľom 
vymieňať si skúsenosti a získať nové 
operatívne zručnosti.

Program UCPM týkajúci sa získaných 
poznatkov  
Poznatky a osvedčené postupy získané pri 
nasadeniach a iných činnostiach na zvýšenie 
efektívnosti a účinnosti UCPM.

Cvičenia civilnej ochrany  
Cvičenia ako EU MODEX zlepšujú 
pripravenosť a posilňujú spoluprácu medzi 
európskymi orgánmi a tímami v oblasti 
civilnej ochrany.

Príležitosti na uľahčenie partnerstiev 
Financovanie iniciatív v záujme zblíženia 
komunít v oblasti civilnej ochrany a zvládania 
katastrof a na podporu ich spolupráce.

Vedecké poradenstvo a inovácia  
Spojenie s vedeckými sieťami s cieľom 
poskytnúť UCPM špecifické odborné 
znalosti a stimulovať výskum a inováciu.

Tematické semináre a konferencie 
Príležitosti na vzdelávanie a vytváranie 
sietí navrhnuté na základe konkrétnych 
existujúcich alebo vznikajúcich potrieb 
a rizík.

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

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

Činnosti na zvyšovanie povedomia  
Iniciatívy na zlepšenie povedomia verejnosti 
o rizikách katastrof a činnostiach civilnej 
ochrany v oblasti prevencie, pripravenosti 
a reakcie.

Zapojenie komunity
Pravidelný dialóg s členskými a účastníckymi 
štátmi a inými zainteresovanými stranami 
o všetkých aspektoch vedomostnej siete.

#CivProKnowNet

Pozrite si naše webové sídlo:  
https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/

Spájať.Podieľať sa.Rásť.
Vedomostná sieť Únie v oblasti  
civilnej ochrany
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