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Test wiedzy
na temat STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA i realizacji LSR
Witaj
Dziękujemy za udział w naszym „Teście wiedzy na temat działalności STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA
i realizacji LSR”*.
Na każde z poniższych pytań odpowiedz wybierając tylko jedną właściwą odpowiedź. Wpisz ją w białe pola w tabelce
na ostatniej stronie testu.
Powodzenia życzą pracownicy Biura Stowarzyszenia!

Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Nr tel.: ……………………………………………………………………..
E-mail: …………………………………………………………………….
*Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb
rozstrzygnięcia Konkursu przez STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA, a w przypadku zwyciężenia na opublikowanie listy
nazwisk zwycięzców Konkursu – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).

1. Prawidłowe logo Stowarzyszenia prezentuje podpunkt:

a)

b)

c)
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2. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Świebodzinie. Pod jakim dokładnie adresem?
a) Wołowa 1,
b) Wałowa 2,
c) Wałowa 1.
3. Ile jest gmin członkowskich w Stowarzyszeniu?
a) 10,
b) 12,
c) 15.
4. „Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność STOWARZYSZENIA LGD
BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” jest strategią jednofunduszową, która realizowana jest
w całości w oparciu o:
a) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
b) Europejski Fundusz Społeczny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
c) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
5. Akronim MAK oznacza:
a) projekt współpracy regionalnej „Młodzieżowa Akademia Kultury”,
b) rodzaj roślin oleistych z rodziny makowatych,
c) projekt współpracy międzynarodowej „Młodzieżowa Akademia Komunikacji”.
6. Cel ogólny 1.0, w ramach którego realizowane są przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie lub
rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich, 1.2.1 Budowa
nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej i 1.3.1 Wzmocnienie komunikacji pomiędzy
LGD a mieszkańcami, to:
a) obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia,
b) rozwinięta przedsiębiorczość na terenie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA,
c) turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA.
7. Cel ogólny 2.0, w ramach którego realizowane są przedsięwzięcia 2.1.1 Podejmowanie lub
rozwój działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lb przetwarzania lokalnych
surowców i/lub produktów, to:
a) obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia,
b) rozwinięta przedsiębiorczość na terenie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA,
c) turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA.
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8. Cel ogólny 3.0, w ramach którego realizowane są przedsięwzięcia 3.1.1 Podejmowanie lub
rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, 3.2.1 Budowa nowych
obiektów infrastruktury turystycznej i 3.2.2 Promocja atrakcji turystycznych, to:
a) obszar STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA przyjaznym do życia,
b) rozwinięta przedsiębiorczość na terenie STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA,
c) turystyka źródłem dochodu dla mieszkańców obszaru STOWARZYSZENIA LGD BRAMA
LUBUSKA.
9. STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA umożliwia uzyskanie dofinansowań na różne
przedsięwzięcia. Jedną z form pomocy jest wsparcie dla organizacji pozarządowych, nie
prowadzących działalności gospodarczej – wsparcie udzielane na granty w ramach projektów
grantowych, polegających na budowie nowej infrastruktury:
a) drogowej i rekreacyjnej,
b) rekreacyjnej i turystycznej,
c) sportowej, kulturowej i turystycznej.
10. Wysokość wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej w STOWARZYSZENIU LGD
BRAMA LUBUSKA, stanowi kwota:
a) 25 tys. euro,
b) 100 tys. zł,
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne.
11. Osoby ubiegające się o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej mogą uzyskać
pomoc w formie premii finansowej, wypłacanej w dwóch transzach. Jakich?
a) 80% i 20%,
b) 70% i 30%,
c) 50% i 50%.
12. Jednym z warunków bezwzględnie wymaganych do spełnienia, aby ubiegać się
o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej jest:
a) nieprowadzenie działalności gospodarczej w okresie 24 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku o przyznanie pomocy,
b) wykonywanie działalności gospodarczej przez łącznie 365 dni w ciągu ostatnich 3 lat
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy,
c) skorzystanie z doradztwa indywidualnego.
13. Dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej udzielane jest:
a) w sytuacji, gdy planowany rozwój działalności gospodarczej jest związany z utworzeniem
przynajmniej jednego miejsca pracy,
b) w sytuacji, gdy planowany rozwój działalności gospodarczej jest związany z utrzymaniem
przynajmniej jednego miejsca pracy,
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne.
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14. Maksymalne dofinasowanie, jakie można uzyskać w ramach PROW 2014-2020 na rozwój
działalności gospodarczej, to:
a) 25 000 tys. zł,
b) 100 000 tys. zł,
c) 300 000 tys, zł.
15. Organ Stowarzyszenia, do którego kompetencji należy wybór operacji, które mają być
realizowane w ramach „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
STOWARZYSZENIA LGD BRAMA LUBUSKA na lata 2014-2020” oraz ustalanie kwot
wsparcia, to:
a) Zarząd,
b) Rada,
c) Komisja Rewizyjna.
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