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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

1.9.2009

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1879/2008, którą złożył Chris Robillard (Wielka Brytania)
z 1560 podpisami, w sprawie jego sprzeciwu wobec przyznania środków UE 
na projekt mający na celu połączenie Dartington College of Arts i University 
College Falmouth

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia niezbędnych działań, aby środki 
finansowe UE nie zostały przyznane na połączenie Dartington College of Arts z University 
College Falmouth. Według składającego petycję wniosek o przyznanie środków z EFRR
w celu wsparcia tego połączenia będzie rozpatrywany przez South West Regional 
Development Agency (Agencję Rozwoju Regionalnego działającą na obszarze Anglii 
Południowo-Zachodniej) oraz Convergence Funding Programmes Monitoring Committee 
(Komitet Monitorowania Programów Środków na rzecz Konwergencji). Składający petycję 
jest zdania, że połączenie to jest w rzeczywistości przejęciem, które prowadziłoby do rozpadu 
Dartington College of Arts – wyjątkowej instytucji założonej w latach dwudziestych 
XX wieku. Stanowczo sprzeciwia się on skrytym manipulacjom stojącym za tym połączeniem
i jest zdania, że przyznanie środków UE na ten cel byłoby sprzeczne z samymi kryteriami 
polityk regionalnych UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.

Połączenie Dartington College of Arts z University College Falmouth rzeczywiście zostało 
zaproponowane jako przedsięwzięcie w ramach Programu konwergencji dla Kornwalii
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i Wysp Scilly. Połączenie obejmuje przeniesienie kampusu Dartington do Falmouth/Penryn
w Kornwalii. Dla celów programu konwergencji przedsięwzięcie nazywane jest „wspieraniem 
bazy wiedzy twórczej w Kornwalii”. 

Należy przypomnieć, że za decyzje dotyczące wyboru przedsięwzięć, które mają być 
dofinansowane z funduszy strukturalnych, odpowiada organ zarządzający. W przypadku 
Programu konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly angielski organ zarządzający, 
Departament do spraw Wspólnot i Rządu Lokalnego, delegował swoje obowiązki w tym 
zakresie do Agencji Rozwoju Regionalnego działającej na obszarze Anglii 
Południowo-Zachodniej (SWRDA). W porozumieniu z Komitetem ds. Monitorowania 
Programu (PMC) zajmującym się programem konwergencji wszczęto procedury w celu 
dokonania oceny i wyboru przedsięwzięć zgodnych z kryteriami przyjętymi przez PMC. Choć 
PMC nie podejmuje zazwyczaj decyzji w sprawie finansowania przedsięwzięć, procedury 
przewidują, że zatwierdza on inwestycje uznane za nowatorskie lub kontrowersyjne. 
Ponieważ potencjalne wsparcie dla połączenia uczelni jest kwestionowane przez uczestników 
kampanii, zostało ono uznane za kontrowersyjne i dlatego podlegało zatwierdzeniu przez 
PMC.

Przedsięwzięcie to figurowało już w porządku obrad pierwszego oficjalnego posiedzenia 
PMC w dniu 30 stycznia 2008 r. Stało się tak z uwagi na ważne znaczenie ram czasowych 
tego przedsięwzięcia. Dla umożliwienia kontynuacji formalnego połączenia dwóch instytucji 
potrzebna była przynajmniej zapowiedź ewentualnego wkładu programu konwergencji. PMC 
uznał, że zasadniczo chciałby, aby rozpatrzono kwestię dofinansowania przedsięwzięcia. Nie 
była to jeszcze decyzja o dofinansowaniu. Przedsięwzięcie faktycznie nadal znajdowało się 
we wczesnej fazie rozwoju i nie można było dokonać pełnej oceny. Dlatego PMC jasno
zażądał, aby wszelki wkład z EFRR poddano weryfikacji pod kątem najważniejszych 
elementów oceny, takich jak opłacalność, uprawnienie do otrzymania wsparcia z EFRR
i potwierdzenie współfinansowania. Komisja Europejska, występując w roli doradcy PMC 
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia w sprawie funduszy strukturalnych1, zażądała, 
aby zwrócono należytą uwagę na uzasadnienie przedsięwzięcia, w tym na przeniesienie 
kampusu Dartington, oraz by zagwarantowano przejrzystość procedur wyboru i decyzji
o finansowaniu i ich zgodność ze wszystkimi regulacjami prawnymi. PMC zapoznał się także
z opiniami uczestników kampanii opowiadających się przeciwko połączeniu i osób 
popierających je. 

Po dokonaniu pełnej oceny decyzję o wsparciu przedsięwzięcia przedłożono PMC do 
zatwierdzenia dnia 26 lutego 2009 r. Przygotowano szczegółowy dokument oceny
i sformułowano gwarancje dotyczące punktów zgłoszonych na posiedzeniu komitetu
w styczniu 2008 r. Zweryfikowano między innymi opłacalność przedsięwzięcia, co 
doprowadziło do wydania zalecenia, aby bacznie monitorowano skutki dla instytucji, a także 
potwierdzono finansowanie ze źródeł prywatnych i państwowych zarówno ze strony 
SWRDA, jak i Rady Finansowania Uczelni Wyższych w Anglii (Higher Education Funding 
Council for England, HEFCE), a HEFCE potwierdziła, że w przypadku zaniechania 
połączenia instytucji sytuacja Dartington College of Arts będzie niestabilna. PMC zatwierdził 

                                               
1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności, art. 64 ust.2.
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wkład z EFRR w wysokości 12,3 miliona funtów pod warunkiem zobowiązania się łączonych 
instytucji do zaangażowania się w działalność gospodarczą, wykazania popytu 
uzasadniającego rekrutację dodatkowych studentów oraz opłacalności i wykonalności 
przedsięwzięcia w obecnej atmosferze gospodarczej. Po zatwierdzeniu przez PMC SWRDA 
wydała niedawno ostateczne zatwierdzenie przedsięwzięcia. 

Program konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly ma na celu „utrwalenie dążenia do
przekształcenia gospodarki w gospodarkę o wysokiej wartości dodanej, w której wiedza, 
dbałość o środowisko naturalne i o jakość życia stanowią podstawę trwałego rozwoju 
gospodarczego”. Oczekuje się, że program stworzy 11 000 nowych miejsc pracy. Jego 
całkowita wartość wynosi 670 milionów euro, z czego 458 milionów pochodzi z EFRR. 
Połączenie Dartington College of Arts z University College Falmouth finansowane jest
w ramach osi priorytetowej programu „infrastruktura transformacyjna” inwestującej
w infrastrukturę na rzecz gospodarki opartej na wiedzy, w tym na szkolnictwie wyższym. 
Pozostałe osie priorytetowe to „innowacja, badania i rozwój”, „przedsiębiorczość
i inwestycje” oraz „odblokowanie potencjału gospodarczego”. 

Wniosek

Decyzja o finansowaniu wspierająca połączenie Dartington College of Arts z University 
College Falmouth została podjęta przez organy krajowe odpowiedzialne za Program 
konwergencji dla Kornwalii i Wysp Scilly. Z dostępnych informacji wynika, że odbyło się to 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami.


