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

Σκοπός του ερευνητικού έργου AWARE, το οποίο χρηματοδοτείται από το
7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι η ανάπτυξη της
συνεργασίας και της επιστημονικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της
Ευζωίας των ζώων στην Ευρώπη. Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός
πανευρωπαϊκού δικτύου επιστημόνων και φοιτητών και στην καθιέρωση
μίας ευρείας ομάδας ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη και την εφαρμογή της
ευζωίας των ζώων.
Οι δράσεις του έργου θα πραγματοποιηθούν σε τρεις Ενότητες Εργασίας.
Η 1η Ενότητα Εργασίας (Έρευνα) θα αναπτύξει την ερευνητική 			
δραστηριότητα στην Ευζωία των ζώων στην Ευρώπη, μέσω της προώθησης
της συνεργασίας των Ευρωπαίων ερευνητών στο γνωστικό πεδίο και της 		
βελτίωσης των δυνατοτήτων συγγραφής ερευνητικών προτάσεων στο 		
αντικείμενο.
Η 2η Ενότητα Εργασίας (Εκπαίδευση) θα υποστηρίξει την ανάπτυξη
της εκπαίδευσης στην ευζωία των ζώων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για νέους επιστήμονες να πραγματοποιήσουν
ερευνητική δραστηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο.
Η 3η Ενότητα Εργασίας (Ενημέρωση και Εφαρμογή) θα εστιάσει στην
ενημέρωση της κοινής γνώμης, στην προώθηση της εφαρμογής της
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην υποβοήθηση της εφαρμογής της
ερευνητικής δραστηριότητας στο αντικείμενο.
Κάθε Ενότητα Εργασίας υλοποιείται σε τέσσερα στάδια:
1. Καταγραφή,
2. Ανάπτυξη δικτύων,
3. Βελτίωση γνώσεων,
4. Ανάπτυξη στρατηγικών για εφαρμογή και ενσωμάτωση.

Τρεις επιπλέον δραστηριότητες υποστηρίζουν όλες τις Ενότητες Εργασίας:
1. Γραφείο Κινητικότητας, το οποίο οργανώνει ενημερωτικές επισκέψεις
ερευνητών και φοιτητών στο πλαίσιο του έργου,
2. Ομάδα Επικοινωνιών, η οποία υποστηρίζει τις επικοινωνίες μεταξύ των
εταίρων του έργου,
3. Διαχείριση του έργου, με ευθύνη για το όλο συντονισμό αυτού και για
την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο AWARE θα βελτιώσει την Ευρωπαϊκή ερευνητική δραστηριότητα
στο γνωστικό πεδίο της Ευζωίας των ζώων, μέσω της υποστήριξης του
ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού και της διάχυσης της υφιστάμενης
γνώσης στις Ευρωπαϊκές χώρες. Το έργο θα οδηγήσει σε ταχύτερη και
εμπεριστατωμένη διάχυση της γνώσης στο γνωστικό πεδίο της Ευζωίας
των ζώων σε όλη την Ευρώπη. Επιπλέον, θα θέσει θεμέλια για το μέλλον,
προσελκύοντας νέους επιστήμονες στο γνωστικό αντικείμενο και παρέχοντας
μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Συντονιστικά Κέντρα

Η επικοινωνία μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στο έργο AWARE, πραγματοποιείται μέσω οκτώ
συντονιστικών κέντρων. Σε κάθε χώρα, που παίζει ρόλο συντονιστικού κέντρου, υπάρχει ένα επιστημονικό ίδρυμα,
το οποίο έχει αναλάβει το συντονισμό της συλλογής στοιχείων και της διοργάνωσης εκδηλώσεων στην ευρύτερη
περιοχή. Κάθε περιοχή περιλαμβάνει τρείς έως έξι Ευρωπαϊκές χώρες.
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