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EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Peticijų komitetas

1.9.2009

PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 1879/2008 dėl peticijos pateikėjo nepritarimo ES lėšų skyrimui 
projektui, kuriuo siekiama sujungti Dartingtono menų koledžą ir Falmuto 
universitetinį koledžą, kurią pateikė Britanijos pilietis Chris Robillard, su 
1 560 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas ragina Europos Parlamentą imtis būtinų priemonių, kad ES finansavimas 
nebūtų skirtas Dartingtono menų koledžui ir Falmuto universitetiniams koledžui sujungti. 
Pasak peticijos pateikėjo, paraišką dėl Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) finansavimo 
šiam sujungimui finansuoti vertina Pietvakarių regiono plėtros agentūra ir Konvergencijos 
finansavimo programų stebėjimo komitetas. Peticijos pateikėjas mano, kad sujungimas yra 
faktinis perėmimas, dėl kurio bus likviduotas Dartingtono menų koledžas, unikali praėjusio 
amžiaus trečiajame dešimtmetyje įsteigta institucija. Peticijos pateikėjas griežtai protestuoja 
prieš slaptus veiksmus, susijusius su šiuo sujungimu, ir mano, kad ES lėšų skyrimas 
prieštarautų ES regioninės politikos kriterijams.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2009 m. balandžio 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. rugsėjo 1 d.

„Projekto paraiška dėl Dartingtono menų koledžo ir Falmuto universitetinio koledžo 
sujungimo iš tikrųjų pateikta pagal Kornvalio ir Silio salos konvergencijos programą. 
Sujungimas apima ir Dartingtono koledžo miestelio perkėlimą į Falmuto / Penrino koledžo 
miestelį Kornvalyje. Konvergencijos programoje projektas vadinamas „Kūrybinių žinių bazės 
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plėtimas Kornvalyje“.

Nereikėtų pamiršti, kad už sprendimą dėl projektų, bendrai finansuojamų iš struktūrinių 
fondų, atrankos atsakinga vadovaujančioji institucija. Anglijos vadovaujančioji institucija, 
atsakinga už Konvergencijos programą Kornvalyje ir Silio saloje – Bendruomenių ir vietos 
valdžios departamentas – perdavė atsakomybę šiuo atžvilgiu Pietvakarių regioninės plėtros 
agentūrai (SWRDA). Suderinus su Konvergencijos programos stebėjimo komitetu (PMC), 
atsižvelgiant į PMC patvirtintus kriterijus, nustatytos projektų vertinimo ir atrankos 
procedūros. Nors paprastai PMC nepriima projektų finansavimo sprendimų, pagal procedūras 
numatyta, kad PMC tvirtina investicijas, kurios laikomos neįprastomis ar ginčytinomis. 
Galima parama koledžams sujungtu, dėl kurios abejoja kampanijos dalyviai, laikoma 
ginčytina, todėl ją turi patvirtinti PMC.

Projektas jau buvo įtrauktas į pirmo oficialaus PMC posėdžio darbotvarkę 2008 m. sausio 
30 d. Tai padaryta dėl to, kad šiuo atveju labai svarbu laikas. Kad būtų galima toliau tęsti 
oficialų abiejų institucijų sujungimą, reikėjo bent jau ženklo, kad galima gauti įnašą pagal 
Konvergencijos programą. PMC rekomendavo, kad iš esmės jis norėtų, jog būtų svarstomas 
šio projekto finansavimo klausimas. Tačiau tai dar nebuvo finansavimo sprendimas. Projektas 
dar tik ankstyvame kūrimo etape ir visas įvertinimas dar neįmanomas. Todėl PMC aiškiai 
paprašė, kad būtų tikrinami bet kokio įnašo iš ERPF pagrindiniai vertinimo elementai, kaip 
antai vertė atitinkanti kaina, tinkamumas gauti ERPF paramą ir kitos dalies finansavimo 
patvirtinimas. Europos Komisija, veikianti kaip PMC patarėja pagal Bendrąjį struktūrinių 
fondų reglamentą1, paprašė deramai atsižvelgti į projekto pagrindimą, įskaitant Dartingtono 
koledžo miestelio perkėlimą, ir užtikrinti, kad atrankos procedūros ir finansavimo sprendimas 
būtų skaidrūs ir atitiktų visus norminius reikalavimus. PMC taip pat atsižvelgė į kampanijos 
dalyvių, prieštaraujančią sujungimui, ir jį palaikančių kampanijos dalyvių nuomones.

Atlikus visą vertinimą, 2009 m. vasario 26 d. PMC pateiktas finansavimo sprendimas remti 
projektą. Parengtas išsamus vertinimo dokumentas ir dar kartą patvirtinti 2008 m. sausio mėn. 
Komiteto posėdyje iškelti klausimai. Be kitų dalykų, patikrinta, ar kokybė atitinka kainą, po to 
pateikta rekomendacija atidžiai stebėti su verslu susijusius rezultatus, patvirtintas kapitalo ir 
įplaukų finansavimas iš SWRDA ir iš Anglijos aukštojo mokslo finansavimo tarybos 
(HEFCE), o HEFCE patvirtino, kad nesujungus koledžų Dartingtono menų koledžo padėtis 
netvari. PMC patvirtino 12,3 GBP įnašą iš ERPF, jei jungiamos institucijos įsipareigos 
sudominti verslo įmones, įrodys, kad yra paklausa, kuria grindžiamas papildomų studentų 
priėmimas, ir kad kaina atitinka kokybę bei yra galimybė duoti naudos dabartinėmis 
ekonominėmis sąlygomis. Po PMC patvirtinimo SWRDA neseniai priėmė galutinį sprendimą 
dėl projekto.

Kornvalio ir Silio salos konvergencijos programa siekiama paskatinti pakeisti ekonomiką į 
didelės pridėtinės vertės ekonomiką, kurioje žinios, aplinka ir gyvenimo kokybė yra tvaraus 
ekonomikos augimo pagrindas. Tikimasi, kad pagal programą bus sukurta 11 000 naujų darbo 
vietų. Jos bendra vertė – 670 mln. EUR, iš jų 458 mln. EUR skiriama iš ERPF. Dartingtono 

                                               
1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, nustatantis bendrąsias 
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos 
fondo, 64 straipsnio 2 dalis.
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menų koledžo ir Falmuto universitetinio koledžo sujungimas finansuojamas pagal programos 
prioritetinę sritį „Transformacinė infrastruktūra“, investuojant į žinių ekonomikos, įskaitant 
aukštąjį mokslą, infrastruktūrą. Kitos prioritetinės sritys yra „Inovacijos, moksliniai tyrimai ir 
plėtra“ „Įmonės ir investicijos“ ir „Vietovės ekonominio potencialo atvėrimas“.

Išvada

Finansavimo sprendimą remti Dartingtono menų koledžo Falmuto universitetinio koledžo 
sujungimą priėmė nacionalinės institucijos, atsakingos už Kornvalio ir Silio salos 
konvergencijos programą. Remiantis turima informacija atrodo, kad tai padaryta laikantis 
taikytinų teisės aktų ir procedūrų.“


