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Aware
Celem projektu AWARE w ramach 7 Programu Ramowego (Koordynacja i
Działania Wspierające) jest promocja integracji i zwiększenie wpływu badań
naukowych na dobrostan zwierząt gospodarskich.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozwój europejskiej sieci obejmującej
naukowców, wykładowców i studentów, a także instytucji związanych z
przekazywaniem i wdrażaniem wiedzy o dobrostanie do praktyki.
Działania w ramach projektu AWARE przebiegają w czterech, wzajemnie się
uzupełniających Pakietach Roboczych ( WP):
• WP 1 ‘Nauka’ - wspiera integrację badań z dziedziny dobrostanu zwierząt
gospodarskich w oparciu o współpracę, dzięki wzajemnemu poznaniu się
naukowców i tworzeniu powiązań, a także poprzez rozwijanie umiejętności
zabiegania o fundusze i składania wniosków przez naukowców z nowych
krajów członkowskich.
• WP2 ‘Edukacja’ - promuje podnoszenie jakości nauczania dobrostanu zwierząt
gospodarskich na poziomie akademickim, wraz z jednoczesnym wspieraniem
możliwości podejmowania badań z zakresu dobrostanu przez młodych
naukowców z nowych krajów członkowskich i z krajów kandydujących.
• WP3 ‘Świadomość i wdrożenie’ - skupia się na podnoszeniu wiedzy w
społeczeństwie z zakresu dobrostanu zwierząt, promowaniu wdrażania polityki
UE oraz na ułatwianiu dostępu do wyników badań naukowych.
• WP4 ‘Biuro Mobilności’ ułatwiające wymianę naukowców i studentów
Wszystkie 3 Pakiety Robocze realizowane są w czterech obszarach:
1. Mapowanie
2. Tworzenie powiązań
3. Podnoszenie umiejętności
4. Tworzenie strategii dla trwałej integracji
Pakiety wspierane są również poprzez 2 rodzaje działań o charakterze
horyzontalnym:
1. Moduł Komunikacyjny wspierający wewnętrzną i zewnętrzną komunikację;
2. Zarządzanie przebiegiem projektu i skuteczną komunikacją z Komisją
Europejską.
AWARE podnosi europejski potencjał naukowy poprzez integrowanie
niewykorzystanych zasobów ludzkich z nowych krajów członkowskich i
kandydujących.
Projekt zaowocuje szybszym i pełniejszym przekazem wiedzy z zakresu
dobrostanu zwierząt gospodarskich w Europie.
Poprzez zachęcanie młodych naukowców do podejmowania badań nad
dobrostanem zwierząt gospodarskich, projekt przyczyni się do rozwoju tej
dziedziny i zapewni podstawę dla harmonijnego wdrażania legislacji dotyczącej
dobrostanu zwierząt w rozszerzonej Europie.

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

Ośrodki regionalne Projektu

Kontakt pomiędzy krajami w ramach projektu AWARE odbywa sie poprzez Ośrodki regionalne. Każdy ośrodek
regionalny reprezentowany jest przez instytucję partnera projektu, pełniącego wiodącą rolę w zbieraniu informacji i
organizacji spotkań w swoim regionie. Każdy region tworzą trzy do sześciu państw europejskich.
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