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Participants of the kick off meeting in Prague, March 22-23 20111

7. Ietvara programmas koordinācijas un atbalsta projekta AWARE mērķis
ir veicināt Eiropas pētniecības integrāciju un ietekmes palielināšanu uz
lauksaimniecības dzīvnieku labturību (LDL). To ir plānots sasniegt, attīstot
Eiropas zinātnieku, mācībspēku un studentu sadarbību, nodibinot visu iesaistīto
pušu zināšanu pārnesi un ieviešanu LDL jomā.
AWARE darbība tiks organizēta 4 savsatrpēji saistītos virzienos, sekojošās darba
paketēs (DP):
• DP 1 ‘Pētniecība’ pilnveidos LDL pētniecības rezultātu integrāciju,
veicinot sadarbību, kas pamatojas uz savstarpēju atzīšanu, motivētu
pētnieku sadarbības tīklojuma attīstību paplašinātā Eiropā kopīgu projektu
sagatavošanā.
• DP 2 ‘Izglītība’ veicinās izglītības pilnveidošanu un attīstību LDL jomā
universitāšu nodrošinātajā izglītībā, tādā veidā radot iespējas jaunajiem
zinātniekiem jaunajās un kandidāt-dalībvalstīts uzsākt pētniecību LDL jomā.
• DP 3 ‘Izpratne un Ieviešana’ veicinās sabiedrības izpratni par ES politikas
ieviešanu un pētniecību LDL jomā.
• DP 4 ‘Mobilitātes Sadaļa’ veicina pētnieku un student mobilitāti.
Visas trīs Darba Paketes tiks attīstītas 4 stadijās:
1. Plānošana
2. Sadarbības tīklojumu izveide
3. Iemaņu pilnveidošana
4. Stratēģiju attīstīšana nepārtrauktai integrācijai
Divi horizontālās aktivitātes atbalstīt DP:
1. Komunikācijas Modulis atbalsta iekšējo un ārējo komunikāciju.
2. Menedžments nodrošinās projekta vadību un efektīvu komunikāciju ar
Komisiju.
AWARE palielinās Eiropas pētniecības kapacitāti LDL jomā caur līdz šim
neizmantoto cilvēkresursu un zināšanu potenciālu jaunajās un kandidātdalībvalstīs.
Projekta rezultātā tiks nodoršināta ātrāka un visaptverošāka zināšanu pārnese
LDL jomā Eiropā.
Tas arī nākotnē iesaistīs vairāk jaunus zinātniekus LDL pētniecībā, nodrošinot
pamatus harmonizētai LDL likumdošanas ieviešanai paplašinātajā Eiropā.

Centriem
Projekta komunikācija starp dažādām valstīm AWARE projekta ietvaros tiks nodrošināta caur astoņiem “Centriem”.
Katrs “Centrs” tiks pārstāvēts vienā no partner-institūtiem, kas nodrošinās vadošo lomu datu un informācijas
apkopošanā konkrētajā reģionā. Katrs reģions sastāv no trīs līdz sešām Eiropas valstīm.
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