Megúiult és kibővített
stratégiai partnerség
Bővítette hivatalos stratégiai partnereinek körét a
Földművelésügyi Minisztérium: a tárca 75 gazdasági
társaságra és civil szervezetre számít a jogszabály
előkészítésben, átfogó programok, stratégiai
dokumentumok megalkotásában.
Nagy István parlamenti államtitkár a dokumentumok február 3-i át
adásán emlékeztetett arra, hogy eddig a tárca 30 civil szervezettel kö
tött stratégiai partnerségi megállapodást. A Szent István Egyetemmel
az elsök közört 2012-ben kötött szerződést a minisztérium, melyet az
új kormányzati ciklus kezdetén hivatalosan is megújítottak.
Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az egyezmények minden eddi
ginél szorosabb együttműködést tesznek lehetővé, a hatékony
együttműködés alapja pedig a partnerek, valamint a minisztérium
közötti kölcsönös információcsere, a rendszeres egyeztetés és kon
zultáció. A stratégiai partnerek az agrárium és az élelmiszeripar ága
zatait képviselik, szerepet vállalnak a hagyományok, a természeti ér
tékek, a biológiai sokféleség, valamint az épített és szellemi örökség
megőrzésében - mondta Nagy István.
A Szent István Egyetem megbecsültségét kitűnően jelzi, hogy a
tárca külön stratégiai megállapodást írt alá a felsőoktatási intéz
ménnyel a vadvédelem, vadgazdálkodás és természetvédelem ér
dekében. A partnerek
jogszabályok, kon
cepciók, tanulmá
nyok előkészítésé
ben, értékelésében
rnűködnek együtt, to
vábbá a vadvédelem,
vadgazdálkodás és a
vadászat tudomá
nyos, oktatási rend
zerének alapjait kö
zösen dolgozzák ki.
A stratégiai megálla
podásrói szóló dokumentációt dr. Tőzsér
János rektor nevében
Magyar Ferenc főtit
kár és dr. Csányi Sán
dor, a SZlE VadVilág
Megőrzési Intézet
igazgatója vette át.
A minisztérium 34
gazdasági társaság
nak, köztük 6 új part
nernek, II civil, ezen
belül 4 új szervezet
nek adta át a partner
égi megállapodást.
A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK ökológiai állapotának
mérésére a mezei nyúl állományának természetes változását alapul
véve dolgoz ki modellt a VadVilág Megőrzési Intézet, a mérési
módszer támpontul szolgálhat az EU megújított közös agrárpoliti
kája által előirt zölditési program teljesítésének igazolására. Sze
methy László e. docens az MTI-nek kifejtette: a mezei nyúl azért le
het bioindikátor, mert élőhelyén a természetes étrendjét jórészt
olyan gyomnövények, fiífélék, az utak menti cseljék hajtásai alkot
ják, amelyek az ökoszisztéma egyensúlyban tartásának elemei.

