EUROQUIZ 2019
Temat: Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
Burgundia-Franche-Comté
1. Potencjał rolniczy w regionie Bourgogne-Franche-Comté pozwolił na powstanie wielu
sektorów rolniczych, które zajmują wysoką pozycję udziału w produkcji na poziomie krajowym i
międzynarodowym: tj. gospodarstwa mleczne czy produkcja mięsa(Montbéliard, Charolais itp.),
uprawa winorośli, uprawy polowe (zboża, rzepak, pszenica itp.), łańcuchy zaopatrzenia
mleczarskiego, sektor leśny, hodowla koni (Auxois i Comtois itp.). Ile gospodarstw znajduje się
na terenie Bourgogne-Franche-Comté?
 28.000
 13.000
 19.000
2. Utworzone w celu ochrony i promocji zamieszkałych obszarów wiejskich na obszarach
wiejskich, « regionalne parki przyrodnicze » powstają w ramach projektu zrównoważonego
rozwoju, opartego na ochronie i promocji jego naturalnego i kulturowego dziedzictwa. Który z
poniższych parków nie znajduje się w Bourgogne-Franche-Comté?
 Regionalny park naturalny ,,Ballons des Vosges’’
 Regionalny park naturalny ,,Morvan’’
 Regionalny park przyrodniczy ,,Orient Forest’’

3. Jaka jest kwota europejskich środków EFRROW przeznaczonych na rozwój obszarów
wiejskich w Bourgogne-Franche-Comté w okresie 2014-2020?
 około 560 milionów euro
 około 1 miliarda euro
 około 460 milionów euro

4. Produkty sztandarowe regionu to ponad sto produktów gastronomicznych z BourgogneFranche-Comté, które są chronione znakami jakości. Które z wymienionych poniżej produktów,
które z nich najszybciej uzyskały zarejestrowaną nazwę pochodzenia?
 Ser Comté
 Drób Bresse
 Wino «Crémant du Jura»

Kraj Środkowoczeski
5. Natura 2000 to sieć obszarów ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Składa się ze
specjalnych obszarów ochrony (SOO) i obszarów specjalnej ochrony (OSO) wyznaczonych
odpowiednio na mocy dyrektywy siedliskowej i dyrektywy ptasiej. Ile miejsc w środkowych
Czechach znajduje się na liście Natura 2000?
 736
 108
 168
6. Łowiectwo było bardzo popularne w przeszłości w Kraju Środkowoczeskim, a do dziś istnieją
kluby łowieckie i regularne polowania. W Kraju Środkowoczeskim znajduje się zamek, w którym
znajduje się ogromna kolekcja trofeów myśliwskich. Zamek ten jest połączony z arystokratą,
który jest ściśle związany z początkiem I wojny światowej. Jak nazywa się zamek i arystokrata,
który stworzył kolekcję trofeów myśliwskich?
 Zamek Konopiště i Ferdinand D'Este
 Zamek Orlík i Karel Schwanzenberg
 Český Štenberk i Jiří Štenberg
7. Jaki jest największy wodny szlak w Republice Czeskiej do transportu krajowego, jak
i międzynarodowego?
 Rzeka Sázava
 Szlak wodny Labe-Vltava
 Vltava
8. Największy system jaskiń w Czechach znajduje się w pobliżu miasta Beroun, na południowy
zachód od Pragi i jest tworzony z kamieni wapiennych o zasięgu pionowym 70 m (230 ft). Jego
nazwa pochodzi od pobliskiej wioski i jest sercem regionu wapiennego znanego jako Czeski
Kras. Jak nazywa się ten największy system jaskiń ?
 Drábské světničky
 Český kras
 Koněpruské jeskyně

Województwo Opolskie
9. Projekt "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" jest
w województwie opolskim sztandarowym projektem edukacyjno – informacyjnym w
zakresie ochrony zagrożonych gatunków, jako istotnego elementu otaczającego nas
ekosystemu. Kwota przeznaczona na realizację tego przedsięwzięcia opiewa na kwotę
blisko 4 mln zł – z jakich środków jest finansowany?
a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020
b) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
c) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

10. Województwo opolskie, jako pierwsze w kraju w roku zainicjowało Program Odnowy Wsi,
czerpiąc doświadczenia od naszego niemieckiego partnera – regionalnego landu Nadrenia –
Palatynat. W 2017 r. obchodzono jubileusz Programu odnowy wsi, który aktywizuje
społeczności lokalne, a poprzez swoje długofalowe działania poprawia jakość życia na
obszarach wiejskich. Który to był jubileusz?
a) 10
b) 15
c) 20

11. Co roku w województwie opolskim w jedną z niedziel września odbywają się dożynki ludowe święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych,
które ma również swój wojewódzki wymiar. Dożynki Wojewódzkie odbyły się 2 września
2018 r. w:
a) Kluczborku
b) Paczkowie
c) Otmuchowie

12. Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego realizuje na obszarach wiejskich województwa
opolskiego zadania w zakresie doradztwa rolniczego. Gdzie znajduje się ten ośrodek?
a) w Głubczycach
b) w Gogolinie
c) w Łosiowie

Nadrenia – Palatynat

13. Jaką część PKB w Nadrenii-Palatynacie stanowi rolnictwo?
 1.1%
 5%
 11%

14.Jaki udział ma Nadrenia-Palatynat w ogólnej produkcji wina w Niemczech?
 25-30%
 45-50%
 65-70%

15.Jakie są trzy priorytety unijnego programu rozwoju obszarów wiejskich w NadreniiPalatynacie?
 poprawa ekosystemów, konkurencyjności i włączenia społecznego
 konkurencyjność, maksymalizacja zysku i urbanizacja
 sprawność techniczna, infrastruktura, zrównoważony rozwój

16.Które z następujących niemieckich regionów produkcji wina znajdują się w NadreniiPalatynacie?
 Mosel, Nahe, Ahr
 Rheinhessen, Franken, Saale-Unstrut
 Sachsen, Pfalz, Baden

Europa

17.Ile różnych oznaczeń geograficznych jest częścią polityki jakości UE?
 4
 5
 3

18.Który wniosek jest jednym z celów Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020?
 wspieranie konkurencyjności rolnictwa
 wspieranie innowacji i badań w sektorze rolnictwa
 zapewnienie przyzwoitych dochodów dla rolników
19.Ile procent gazów cieplarnianych w UE pochodzi z rolnictwa?
 40%
 27%
 10%

20.Co jest obecnie najważniejszym instrumentem wspólnej polityki rolnej UE w celu
promowania rolnictwa?
 gwarantowane ceny niektórych produktów
 bezpośrednie płatności dla rolników
 szkolenie dla rolników
21. Jaka była zasadnicza zmiana we wspólnej polityce rolnej (WPR) w 2014 r.?
 po raz pierwszy reforma WPR została przyjęta zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 po raz pierwszy reforma WPR zintegrowała rozważania dotyczące zmiany klimatu i ochrony
środowiska
 po raz pierwszy ustalono, że WPR stanowi znaczną część budżetu UE

