Aware
Cílem projektu AWARE, který byl podpořen sedmým rámcovým programem, je
posílit propojení a zvýšit vliv evropského výzkumu zaměřeného na dobrou životní
pohodu (welfare) hospodářských zvířat. K dosažení tohoto cíle projekt AWARE
zorganizuje evropskou síť vědeckých pracovníků, školitelů a studentů a vytvoří síť
zájmových organizací a právnických osob, které se podílejí na přenosu znalostí o
životní pohodě zvířat a jejich uplatňování.
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Jednotlivé akce projektu AWARE budou organizovány ve čtyřech pracovních
balíčcích:
• Balíček 1. Výzkum podpoří celoevropskou integraci výzkumu životní pohody
hospodářských zvířat. Tohoto cíle projekt dosáhne podporou spolupráce
založené na vzájemném uznání, vytvářením výzkumných sítí a rozvíjením
schopnosti získávat evropské výzkumné projekty u motivovaných výzkumných
pracovníků napříč celou Evropou.
• Balíček 2. Vzdělání podpoří vzájemné obohacování v rámci celoevropského
univerzitního vzdělání zaměřeného na životní pohodu zvířat, čímž otevře pro
mladé vědce v nových a kandidátských zemích příležitost nastartovat nový
výzkum zaměřený na životní pohodu hospodářských zvířat.
• Balíček 3. Informovanost a uplatňování se zaměří na zvýšení povědomí
veřejnosti, podporu uskutečňování politiky EU, a na usnadnění realizace
výsledků výzkumu v oblasti životní pohody hospodářských zvířat.
• Balíček 4. Středisko mobility podpoří výměnu vědeckých pracovníků a
studentů
Ve všech těchto 3 směrech bude postupováno ve 4 krocích:
1. Mapování situace
2. Vytvoření sítí spolupráce
3. Posílení dovedností
4. Rozvoj strategií pro trvalou integraci
Pracovní balíčky jsou podporovány třemi horizontálními aktivitami:
1. Komunikační modul - pro podporu interní a externí komunikace;
2. Management – zabezpečí řízení projektu a komunikaci s Evropskou komisí.
Projekt AWARE zvýší kapacitu evropského výzkumu životní pohody
hospodářských zvířat, a to především integrací nevyužitého lidského a
znalostního potenciálu v nových a kandidátských zemích.
Výsledkem projektu bude rychlejší a úplnější přenos znalostí týkajících se životní
pohody hospodářských zvířat v celoevropském rozměru.
AWARE také podpoří budoucí dynamiku tím, že přitáhne mladé vědce k
výzkumu životní pohody hospodářských zvířat a poskytne základ pro harmonické
uskutečňování legislativy týkající se životní pohody hospodářských zvířat v
rozšířené EU.

Účastníci úvodního setkání v Praze, 22. – 23. března 2011

Správní centrum regionu
Kontakt mezi zeměmi v rámci projektu AWARE je organizován prostřednictvím tzv. „správních center“. Každé správní
centrum je reprezentováno partnerskou institucí, která převzala vůdčí roli ve sběru dat či organizaci událostí v regionu.
Každý region se skládá ze 3 -6 evropských zemí.
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Kontaktní osoba

Email

Skandinávie

SLU

Linda Keeling

linda.keeling@slu.se

Pobaltské státy

EMU

Kristi Praakle-Amin

kristi.praakle-amin@emu.ee

Střední Evropa - východ

SUA

Stefan Mihina

stefan.mihina@uniag.sk

Východní Balkán

UTH

Ilias Kyriazakis

i.kyriazakis@btinternet.com

Západní Balkán

UKIM

Vlatko Ilieski

vilieski@fvm.ukim.edu.mk

Středozemí

INRA

Marie-Christine Meunier-Salaün

marie-christine.salaun@rennes.inra.fr

Střední Evropa - západ

BOKU

Christoph Winckler

christoph.winckler@boku.ac.at

Severozápadní Evropa

WUR

Hans Spoolder

hans.spoolder@wur.nl

