
CM\789488HU.doc PE428.077v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

1.9.2009

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK 
RÉSZÉRE

Tárgy: Chris Robillard, brit állampolgár által benyújtott 1879/2008. számú, 1560 
aláírást tartalmazó petíció a „Dartington College of Arts” és a „University 
College Falmouth” felsőoktatási intézmények összevonására irányuló projekt 
számára uniós finanszírozás odaítélésével szembeni tiltakozásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója arra kéri az Európai Parlamentet, hogy hozza meg a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy ne ítéljenek oda uniós finanszírozást a „Dartington 
College of Arts” és a „University College Falmouth” felsőoktatási intézmények 
összevonására. A petíció benyújtója szerint a Délnyugat-Anglia regionális fejlesztéséért 
felelős hivatal (South West RDA) és az összevonások finanszírozására irányuló programok 
felügyeleti bizottsága jelenleg értékeli az intézmények összevonására irányuló ERFA-
támogatás iránti kérelmet. A petíció benyújtója úgy véli, hogy a fúzió ténylegesen az irányítás 
átvételére irányul, amely a „Dartington College of Arts” művészeti főiskola – az 1920-as 
években alapított, egyedülálló intézmény – felszámolásához vezet. Határozottan tiltakozik a 
szóban forgó fúzió hátterében zajló titkolt manőverezés ellen, és úgy véli, hogy az uniós 
finanszírozás e célra történő odaítélése az EU regionális politikáinak legalapvetőbb 
kritériumaival ellenkezne.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 10. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. szeptember 1.
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A „Dartington College of Arts” és a „University College Falmouth” felsőoktatási 
intézmények összevonása valójában egy olyan projektpályázat formájában vetődött fel, 
amelyet a Cornwallra és a Scilly szigetekre vonatkozó konvergencia program keretében 
nyújtottak be. Az összevonás magában foglalja a Dartington főiskola Falmouth/Penryn-be 
(Cornwall) való áthelyezését is. A konvergencia programon belül a projektet a következő 
elnevezést kapta: „Enhancing the Creative Knowledge Base of Cornwall” (A cornwalli 
kreatív tudásbázis erősítése). 

Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a strukturális alapokból trásfinanszírozandó projektek 
kiválasztására vonatkozó döntésekért az irányító hatóság felel. Az angliai irányító hatóság, a 
Közösségi és Önkormányzati Minisztérium (DCLG) a Cornwallt és a Scilly szigeteket érintő 
konvergencia programmal kapcsolatos hatáskörét átruházta a Délnyugati Regionális 
Fejlesztési Ügynökségre (SWRDA). A programellenőrző bizottsággal (PMC) egyetértésben a 
konvergencia program keretében bevezettek egy eljárást a PMC által elfogadott feltételeknek
megfelelő projektek értékelésére és kiválasztására. Míg általánosságban a PMC nem dönt a 
projektek finanszírozásáról, az eljárás értelmében az újszerűnek vagy vitatottnak talált 
beruházásokhoz a PMC jóváhagyása szükséges. A felsőoktatási intézmények összevonására 
nyújtott, a kampányban részt vevők által kifogásolt esetleges támogatás vitatottnak minősült, 
ezért a PMC jóváhagyása szükséges hozzá.

A projekt már a PMC 2008. január 30-i első hivatalos ülésének napirendjén is szerepelt. Erre 
a projekt időkritikus jellege miatt volt szükség. Ahhoz, hogy foglalkozni tudjanak a két 
intézmény hivatalos összeolvadásával, szükség volt arra, hogy legalább jelzés érkezzen a 
konvergencia programból nyújtható lehetséges támogatásról. A PMC azt javasolta, hogy 
elvben tekintsék támogathatónak a projektet. Ez még nem jelentett finanszírozási döntést. A 
projekt valójában egyelőre egy korai kidolgozási szakaszban volt, és a teljes értékelésre még 
nem volt mód. A PMC ezért kifejezetten azt kérte, hogy az ERFA-hozzájárulásokat a fő 
értékelési szempontok (pl. megtérülés, ERFA-támogatásra való jogosultság) vizsgálatától és a 
támogatási hányad megerősítésétől tegyék függővé. Az Európai Bizottság kérésének 
megfelelően, amely a strukturális alapokról szóló általános rendelet1 rendelkezéseivel 
összhangban tanácsadói minőségben lép fel a PMC irányában, kellően meg kell vizsgálni a 
projekt, ezen belül is a Dartington főiskola áthelyezésének indokoltságát, valamint biztosítani 
kell, hogy a kiválasztási eljárások lefolytatására és a finanszírozási döntés meghozatalára 
átlátható módon, a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kerüljön sor. A PMC 
figyelembe vette az összeolvadás elleni kampányban részt vevők és a kampányt támogató 
személyek véleményét is. 

A teljes értékelés befejezését követően a projekt támogatására irányuló finanszírozási döntést 
2009. február 26-án benyújtották jóváhagyásra a PMC-hez. Részletes értékelési dokumentáció 
készült és a bizottság 2008. januári ülésén felmerült pontokkal kapcsolatban megnyugtató 
válasz érkezett. Többek között megvizsgálták a megtérülést, amelynek eredményeképpen 
javasolták az üzleti eredmények szigorú ellenőrizését, megállapították a tőke, illetve az 
SWRDA és az Angliai Felsőoktatási Finanszírozási Tanács (HEFCE) által nyújtott 
támogatásokból származó bevételek mértékét, valamint a HEFCE megerősítette, hogy a 
                                               
1 A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési 
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések 
megállapításáról, 64. cikk (2) bekezdés 
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Dartington College of Arts helyzete tarthatatlan az összeolvadás nélkül. A PMC jóváhagyta az 
ERFA 12,3 millió fontos hozzájárulását a következő feltételekkel: az összeolvadó 
intézmények kötelezettséget vállalnak arra, hogy kapcsolatba lépnek vállalatokkal, a további 
diákok felvételének ésszerűségét igazoló keresletet mutatnak fel, valamint elkötelezik 
magukat a megtérülés és a teljesítmény mellett a jelenlegi gazdasági környezetben. A PMC 
jóváhagyását követően az SWRDA nemrég véglegesen jóváhagyta a projektet. 

A Cornwallt és a Scilly szigeteket érintő konvergencia program célja, hogy „lendületet adjon 
a gazdaság magas hozzáadott értékű gazdasággá való átformálásának, ahol a tudás, a 
környezet és az életminőség a fenntartható gazdasági növekedés alapjául szolgál”. A program 
várhatóan 11 000 új munkahelyet fog teremteni. A program teljes értéke 670 millió €, 
amelyből 458 millió €-t az ERFA finanszíroz. A „Dartington College of Arts” és a 
„University College Falmouth” összeolvadásának finanszírozására a program hatodik 
tengelye („Átalakulást szolgáló infrastruktúra”) alapján kerül sor, amelynek beruházásai a 
felsőoktatást is magában foglaló tudásalapú gazdaság infrastruktúráira irányulnak. A többi 
prioritási tengely: „Innováció, kutatás és fejlesztés”, „Vállalkozások és beruházások”, 
valamint „A gazdasági lehetőségeket rejtő területek feltárása”. 

Következtetés

A „Dartington College of Arts” és a „University College Falmouth” összeolvadásának 
támogatására vonatkozó finanszírozási döntés a Cornwallt és a Scilly szigeteket érintő 
konvergencia programért felelős nemzeti hatóságok hozták meg. A rendelkezésre álló 
információk alapján úgy tűnik, hogy e döntést az alkalmazandó rendeletekkel és eljárásokkal 
összhangban hozták meg.


