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Az állatjólét kutatása Európa szerte
Az FP 7-es AWARE program Koordináció és Támogatás Akciójának célja, hogy a
gazdasági haszonállatok jólétével kapcsolatos európai kutatásokat összefogja és
fokozza az állatjólétre gyakorolt hatásukat. A fenti célt egy európai szintű kutatói,
oktatói és hallgatói hálózat összefogásán keresztül kívánja megvalósítani,
továbbá azzal, hogy támogatja egy olyan szakértői gárda létrehozását, amely
aktívan részt vesz az állatjóléti ismeretek átadásában és a végrehajtásban.
Az AWARE akciók 4 kölcsönösen egymást támogató Munkacsomagba oszthatók.
t"[FTT[ÈNÞ’’Kutatás” Munkacsomag  az állatjóléti kutatások
integrációjának növelését tűzte ki célul. Ennek során elősegíti a kölcsönös
megismerésen alapuló együttműködést és a témában érintett motivált kutatók
kapcsolatépítési és pályázó képességének továbbfejlesztését.
t"FTT[ÈNÞ’’Oktatás” Munkacsomag támogatja az állatjóléttel
kapcsolatos tudás anyagok cseréjét és elterjesztését, továbbá lehetőséget
teremt a részt vevő országok fiatal kutatóinak az állatjóléti kutatásokba történő
bevonására.
t"BTT[ÈNÞ’’Tudatosság és Végrehajtás” Munkacsomag a közvélemény
tudatosságának elősegítésére és az EU-s szabályok végrehajtására helyezi a
IBOHTÞMZUB[ÈMMBUKØMÏUJLVUBUÈTPLmHZFMFNCFWÏUFMÏWFM
t"FTT[ÈNÞ’’Mobiltitás Asztal” a kutatók és hallgatók mobilitását segíti.
Mindhárom Munkacsomag 4 lépésben valósul meg:
'FMUÏSLÏQF[ÏT
,BQDTPMBUÏQÓUÏT
,ÏQFTTÏHFLGFKMFT[UÏTF
4. Az integrációs folyamatok további kibővítése
Két horizontálisan zajló aktivitás támogatja a Munkacsomagokat:
",PNNVOJLÈDJØNPEVMBCFMTģÏTLàMTģLPNNVOJLÈDJØUUÈNPHBUKB
"7F[FUģTÏHBQSPKFLUJSÈOZÓUÈTÈUWÏH[J ÏTLBQDTPMBUPUUBSUB[&VSØQBJ
Bizottsággal.
Az AWARE fokozni kívánja az európai állatjóléttel kapcsolatos kutatási
kapacitásokat, azáltal, hogy összefogja a kiaknázatlan emberi és tudás
potenciált a résztvevő országokban.
A projekt eredményeként gyorsabb és átfogóbb lesz az állatjóléttel kapcsolatos
ismeretek áramlása Európa szerte.
Azáltal, hogy bevonja a fiatal kutatókat az állatjóléti kutatásokba, megteremti
az európai állatjóléttel kapcsolatos törvényhozás harmonikus végrehajtását a
jövőben.
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Projekt Központok
Az AWARE projekt az országok közötti kapcsolattartást nyolc un. Központon keresztül valósítja meg. Minden Központot
egy partner intézmény képvisel, amely vezető szerepet tölt be az adatgyűjtésben és a régiós események megszervezésében. Minden régióhoz három-hat európai ország tartozik.
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