Aware
Scopul proiectului cercetător AWARE, care este finanțat de către cadrul program
al 7‐lea al comisiei Europeene, este dezvoltarea cooperării și cercetării științifice
asupra subiectului cognitiv de bunastare al animalelor în Europa.Proiectul are
scop de a dezvolta o rețea paneuropeana de oameni de știință și studenți la
fel și introducerea unui grup larg de oameni interesați pentru dezvoltarea și
aplicarea bunastării animalelor.
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Bunastarea animalelo in europa extinsa
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Duration

Acțiunile proiectului vor fi realizate in secții de muncă.
• Sectia 1a de muncă (de cercetare). Vă dezvolta acțiunea cercetătoare
pentru bunastarea animalelor în Europa , prin promovarea cooperației al
cercetătorilor din Europa , pe domeniul cognitiv și imbunatațirea potențialului
propunerilor de cercetare pe subiectul respective.
• Sectia 2a de munca (de educatie). Va sprijini dezvoltarea educației pe
bunastarea animalelor la educație de gradul 3, creând in așa fel , șanse
pentru tîneri oameni de știință , de a realiza activitate cercetătoare , pe acest
domeniu cognitiv.
• Sectia a 3a (de actualizare și aplicare). Va concentra pe actualizarea
părerii publice , la promovarea aplicării politicii al Uniunei Europeene și
facilitarea aplicării proiectului cercetător pe obiectul respectiv.
• Sectia a 4a (Biroul de mobilitate). Este cel care organizează vizite pentru
actualizarea cercetatorilor și studenților în cadrul proiectului.
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Participants of the kick off meeting in Prague, March 22-23 2011

Fie care secția de muncă se va realiza în patru etape:
1. Înregistrare
2. Developarea ‐dezvoltarea rețelei
3. Imbunatațirea cunoștințelor
4. Developarea strategiei pentru aplicarea și integrarea.
Acțiuni suplimentare suportă pe toate secții de muncă.
1. Grupul de comunicație, care suportă comunicarea partenerilor care lucrează
pentru proiect.
2. Operațiunea actului , cu responsabilitatea de a coordona acest proiect și de a
communica cu Comisia Europeana.
Proiectul AWARE vă îmbunătăți acțiunea cercetativă Europeană la domeniul
cognitiv pentru bunastarea animalelor, prin sprijinul potențialului științific uman
și vărsarea științei existente între țările Europeene.
Acest proiect, va conduce la vărsarea mai rapida și mai aprofundată a științei pe
domeniul cognitiv pe bunastarea animalelor prin Europa întreaga.
Suplimentar, vă pune temelii pentru viitor , atragînd tineri oameni de știință pe
domeniul cognitiv și furnizînd o bază completă de date pentru aplicarea legilor
relative,peste tot în Uniunea Europeană.

Centre de coordonare
Comunicația între țările Europeene care participa la proiectul AWARE , se realizează cu ajutorul celor 8 centre de
coordinare. În fie care țară, care joacă rolul de coordonator, există o fundație științifică, care are responsabilitatea de a
coordona, de a colecta datele și de a organiza evenimentele în zonă respectivă. Fie care zonă de acțiune, cuprinde trei
pîna la șase țări Europeene.
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