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

7. Çerçeve İşbirliği Özel Programı projesi AWARE’in amacı, Avrupa’da, çiftlik
hayvanları refahı ile ilgili araştırmaların etkisini artırmak ve bu konudaki
entegresyonu teşvik etmektir. Bu amaç, Avrupa çapında bilim insanları, eğiticiler
ve öğrencileri kapsayan network oluşturulması ve çiftlik hayvanlarının refahı
ile ilgili bilgi transferi ve uygulamalarında aktif rol alan ilgililerin iletişiminin
sağlanması yoluyla gerçekleştirilecektir.
AWARE, 4 adet birbirini destekler nitelikte iş paketleriyle (WP) organize
edilecektir.
• WP 1 ‘Araştırma’ kurumların karşılıklı tanınması ile gerçekleşecek işbirlikleri
ve Avrupa çapında araştırmacıların iletişim ve proje önerisi hazırlama
açısından durumlarının geliştirilmesi ile çiftlik hayvanlarının refahı ile ilgili
araştırmalarının entegrasyonu artırılacaktır.
• WP 2 ‘Eğitim’ Üniversitelerde çiftlik hayvanı refahı eğitim seviyesinin
yükseltilmesi teşvik edilecek, böylece üye ve aday ülkelerde genç
araştırmacıların çiftlik hayvanlarının refahı ile ilgili bilimsel çalışma yapmaya
başlama fırsatları oluşturulacaktır.
• WP 3 ‘Farkındalık ve Pratiğe Geçirme’ toplumların konu ile ilgili farkındalığını
artırma, AB politikalarının hayata geçirilmesinin teşviki ve çiftlik hayvanlarının
refahı ile ilgili araştırmaların anlaşılırlığını hızlandırmaya odaklıdır.
• WP 4 ‘Mobility Masası’ Araştırıcı ve öğrenci dolaşımını hızlandırma amaçlıdır.
Dört adet çalışma paketi, dört etapta gerçekleştirilecektir:
1. Haritalama, durum tespiti
2. İletişim kurma
3. Becerilerin geliştirilmesi
4. Entegrasyonun sürdürülmesi için strateji geliştirilmesi
İş paketleri iki yatay aktivite ile desteklenmektedir:
1. İç ve dış ilişkiler için iletişim modülü
2. Projenin idaresi ve Komisyon ile etkin iletişimi sağlayan yönetim
AWARE projesi ile, çiftlik hayvanları refahı ile ilgili çalışmalarda, araştırmacı ve
bilgi potansiyeli bütünleştirilerek, Avrupa’nın araştırma kapasitesi artırılacaktır.
Proje ile Avrupa çapında çiftlik hayvanları refahı bilgisi transferi daha hızlı ve
kapsamlı bir şekilde gerçekleşecektir.
Ayrıca, genç bilim insanlarının çiftlik hayvanları refahı araştırmalarına yönelmesi
sağlanarak, AB mevzuatının uyumlu bir şekilde pratiğe geçirilmesi için temel
sağlanacaktır.

Proje Alt Merkezleri
AWARE projesindeki farklı ülkeler arasındaki iletişim, sekiz alt merkez aracılığıyla organize edilir. Her biri proje partneri
kurum olan alt merkezler, bölgelerindeki faaliyet ve verilerin elde edilmesinden sorumludur. Her bölge, üç ila altı
Avrupa ülkesinden oluşmaktadır.
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