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Целта на изследователския проект AWARE, използван от Седмата рамкова
програма на Европейската комисия, е развитие на сътрудничеството и научното
изследване в областта на хуманното отношение към животните в Европа.
Проектът има за цел да се развие общоевропейска мрежа от учени и студенти,
както и да се създаде широка група от заинтересовани лица за развитието и
прилагането на хуманното отношение към животните. Дейностите по проекта
ще се проведат в четири работни пакета.
• Целта на първия работен пакет (Научни изследвания) е развитие на
изследователска дейност в областта на хуманното отношение към животните
в Европа посредством насърчаване на съвместното сътрудничество
между европейските изследователи на ниво знания и подобрението на
възможностите за формулиране на научни предложения в тази научна област.
• Вторият работен пакет (Образование) ще подпомогне развитието на
обучението в областта на хуманното отношение към животните във висшето
образование, като така се създават възможности за младите учени да
развиват научна дейност в тази научна област.
• Третият работен пакет (Осведомяване и прилагане) ще бъде насочен
към обществената осведоменост, насърчаване на прилагането на политиката
на Европейския съюз и съдействие за осъществяване на научна дейност в
тази научна област.
• Четвъртият работен пакет (Служба мобилност) която организира
информационните посещения на учени и студенти в рамките на проекта.
Всеки работен пакет се осъществява в четири етапа:
1. Регистриране.
2. Развиване на мрежи.
3. Обогатяване на знанията.
4. Развитие на стратегии за прилагане и включване.
Две допълнителни дейности подпомагат всички работни пакети:
1. Комуникативната група, която подпомага общуването между партньорите по
проекта.
2. Управлението на проекта, отговорно за цялото му координиране и
комуникацията с Европейската комисия.
Проектът AWARE ще подобри европейската научна дейност в областта
на хуманното отношение към животните посредством подпомагането на
човешкия научен потенциал и разпространението на съществуващите знания
в европейските страни. Проектът ще доведе до по‐бързото и задълбочено
разпространение на знания в научната сфера на хуманното отношение към
животните в цяла Европа. Освен това той ще положи основите за бъдещото
привличане на млади учени в тази научна област, като ще предостави цялостна
база данни за прилагането на законодателството по този въпрос в рамките на
целия Европейски съюз.

Participants of the kick off meeting in Prague, March 22-23 2011

Координационни центрове

Комуникацията между европейските страни, участващи в проекта AWARE, се осъществява посредством осем
координационни центъра. Във всяка страна, играеща ролята на координационен център, има научен институт,
който ще поеме координацията по събирането на данни и организирането на мероприятията в региона. Всеки
регион включва от 3 до 6 европейски страни.
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