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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1879/2008, внесена от г-н Chris Robillard, с британско 
гражданство, подкрепена от 1 560 подписа, относно неговото 
противопоставяне срещу предоставянето на средства на ЕС за проект, 
насочен към сливане на Dartington College of Arts с University College 
Falmouth

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да вземе необходимите 
мерки да не бъде предоставено финансиране от ЕС за сливането на Dartington College of 
Arts с University College Falmouth. Според вносителя на петицията, молбата за 
финансиране по ЕФРР за подкрепа на това сливане била в процес на разглеждане от 
Югозападната агенция за регионално развитие и Комитета за наблюдение на програми 
за финансиране на сближаването. Вносителят на петицията счита, че сливането в 
действителност представлява поглъщане, което би довело до края на Dartington College 
of Arts, уникална институция, създадена през 20-те години на миналия век. Той 
изразява силен протест срещу тайните маневри, стоящи зад това сливане, и счита, че 
предоставянето на средства на ЕС за тази цел би било в разрез със самите критерии на 
регионалните политики на ЕС.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Сливането на Dartington College of Arts с University College Falmouth наистина е 
внесено като заявление за проект по програмата за сближаване за Cornwall и Isles of 
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Scilly. Сливането включва преместване на кампуса на Dartington в Falmouth/Penryn в 
Cornwall. За целите на програмата за сближаване проектът е наречен „Разширяване на 
базата за творчески знания на Cornwall“.

Следва да се припомни, че отговорност за решенията относно подбора на проекти, 
които ще бъдат съфинансирани по структурните фондове, носи управляващият орган. 
За програмата за сближаване в Cornwall и Isles of Scilly управляващият орган за Англия, 
отдела за общините и местната власт (Department for Communities and Local 
Government), е делегирал своята отговорност в това отношение на Югозападната 
агенция за регионално развитие (SWRDA). Заедно с Комитета за наблюдение на 
програми (КНП) за програмата за сближаване бяха създадени процедури за оценка и 
подбор на проекти в съответствие с критериите, приети от КНП. Въпреки че 
обикновено КНП не взема решения за финансиране относно проекти, процедурите 
предвиждат КНП да одобрява инвестиции, които се считат за оригинални или спорни. 
Тъй като потенциалната подкрепа за сливането на колежите се оспорва от участниците 
в кампанията, тя се счита за спорна и следователно подлежи на одобрение от КНП.

Проектът е в дневния ред още на първото формално заседание на КНП на 30 януари 
2008 г. Това се дължи на критичните му срокове. За да може да се предприеме 
формалното сливане на двете институции, е бил необходим поне знак за възможен 
принос от програмата за сближаване. КНП заявява, че по принцип би искал проектът да 
бъде разгледан за финансиране. Това все още не е решение за финансиране. Проектът е 
бил наистина все още в ранен етап на изготвяне и не е имало възможност за пълна 
оценка. Затова КНП изрично изисква помощта от ЕФРР да е обусловена от проверка на 
основни елементи на оценката, като рентабилност, съответствие с условията за помощ 
от ЕФРР и потвърждение на съфинансирането. Европейската комисия, действайки в 
качество си на консултант на КНП в съответствие с разпоредбите на Общия регламент 
за структурните фондове1, поиска надлежно да се разгледа основанието за проекта, 
включително преместването на кампуса на Dartington, и да се гарантира, че 
процедурата за подбор и вземането на решение за финансиране стават по прозрачен 
начин и в съответствие с всички регулаторни изисквания. КНП взе под внимание също 
така мнението на участниците в кампанията срещу сливането и на лицата, които го 
поддържат.

След приключване на пълната оценка, на 26 февруари 2009 г. на КНП беше 
представено за одобрение решение за финансиране в подкрепа на проекта. Изготвена 
беше подробна оценка и бяха дадени гаранции по отношение на въпросите, повдигнати 
на заседанието на комитета през януари 2008 г. Наред с другото беше проверена 
рентабилността, което доведе до препоръка за стриктно наблюдение на резултатите, 
свързани с бизнеса, беше потвърдено финансирането на капитала и приходите от 
SWRDA и Съвета за финансиране на висшето образование в Англия (Higher Education 
Funding Council for England (HEFCE)), и HEFCE потвърди, че положението на 
Dartington College of Arts е неудържимо без сливането. КНП одобри принос от ЕФРР в 
размер на 12,3 милиона британски лири при условие за ангажимент от страна на 

                                               
1 Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд, член 64, 
параграф 2. 
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слетите институции да работят с фирмите, да демонстрират търсене, подкрепящо 
обосновката за допълнително набиране на студенти, и да постигнат рентабилност и 
възможност за изпълнение в настоящия икономически климат. След одобрението на 
КНП наскоро SWRDA окончателно одобри проекта.

Програмата за сближаване за Cornwall и Isles of Scilly има за цел „създаване на импулс 
за превръщането на икономиката в икономика с висока добавена стойност, където 
знанието, околната среда и качеството на живот подкрепят устойчивия икономически 
растеж“. Очаква се програмата да създаде 11 000 нови работни места. Общата й 
стойност е 670 милиона евро, от които 458 милиона евро се финансират от ЕФРР. 
Сливането на Dartington College of Arts с University College Falmouth се финансира по 
приоритетна ос „Инфраструктура за трансформация“ за инвестиции в инфраструктура 
за икономика, основана на знанието, включително висше образование. Останалите 
приоритетни оси на програмата са „Иновации, научноизследователска и развойна 
дейност“, „Предприемчивост и инвестиции“ и „Отключване на икономическия 
потенциал“.

Заключение

Решението за финансиране в подкрепа на сливането на Dartington College of Arts с
University College Falmouth е взето от националните органи, които отговарят за 
програмата за сближаване в Cornwall и Isles of Scilly. Въз основа на наличната 
информация изглежда, че то е взето в съответствие с приложимите регламенти и 
процедури.


