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Comisia pentru petiţii

1.9.2009

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 1879/2008, adresată de Chris Robillard, de cetăţenie britanică, 
însoţită de 1560 de semnături, privind opoziţia sa faţă de acordarea de 
fonduri europene pentru un proiect care urmăreşte fuziunea Colegiului de 
Artă Dartington cu Colegiul Universitar Falmouth

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul solicită Parlamentului European să ia măsurile necesare pentru a nu se acorda 
fonduri europene pentru fuziunea Colegiului de Artă Dartington cu Colegiul Universitar 
Falmouth. Potrivit petiţionarului, o cerere de finanţare prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDER) pentru a sprijini această fuziune ar fi în curs de evaluare de către Agenţia 
de Dezvoltare Regională Sud-Vest şi Comisia de monitorizare a programelor de convergenţă. 
Petiţionarul consideră că fuziunea este, de fapt, o preluare care ar duce la dizolvarea 
Colegiului de Artă Dartington, o instituţie unică fondată în anii 1920. Petiţionarul protestează 
ferm faţă de manevrele ascunse din spatele acestei fuziuni şi consideră că acordarea de 
fonduri europene pentru aceasta ar fi împotriva criteriilor înseşi ale politicilor regionale ale 
UE.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 1 septembrie 2009

Fuziunea Colegiului de Artă Dartington cu Colegiul Universitar Falmouth face într-adevăr 
obiectul unei propuneri de proiect în cadrul programului de convergenţă pentru Cornwall şi 
Insulele Scilly. Fuziunea include o relocalizare a campusului Dartington la Falmouth/Penryn, 
în Cornwall. În cadrul programului de convergenţă, proiectul este denumit „Consolidarea
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bazei de cunoştinţe creative în Cornwall”. 

Trebuie reamintit faptul că deciziile privind selecţia proiectelor care urmează să fie 
cofinanţate din fondurile structurale aparţin autorităţii de gestionare. În cazul programului de 
convergenţă pentru Cornwall şi Insulele Scilly, autoritatea de gestionare din Anglia, 
Departamentul pentru Comunităţi şi Guvernare Locală, şi-a delegat responsabilitatea care îi 
revine în acest sens Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud - Vest (ADRSV). De comun acord 
cu Comisia de monitorizare a programelor (CMP) pentru programul de convergenţă, au fost 
stabilite proceduri pentru aprobarea şi selecţia proiectelor în conformitate cu criteriile 
adoptate de CMP. Deşi, în general, CMP nu ia decizii de finanţare referitoare la proiecte, 
procedurile prevăd că CMP trebuie să îşi dea acordul pentru investiţiile considerate inedite 
sau controversate. Sprijinul potenţial pentru fuziunea celor două colegii a fost contestat de 
opozanţi ai fuziunii, astfel încât proiectul a fost considerat conflictual şi a făcut obiectul 
analizei de către CMP.

Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi a primei şedinţe formale a CMP din 30 ianuarie 2008, 
datorită termenului său urgent. Pentru a se putea demara fuziunea formală dintre cele două 
instituţii, era necesară cel puţin o indicaţie a unei posibile contribuţii din partea programului 
de convergenţă. CMP a declarat că susţine, în principiu, posibilitatea de finanţare a acestui 
proiect. Aceasta nu a însemnat, însă, că s-a luat decizia de acordare a finanţării. Proiectul era 
încă într-o faza incipientă şi nu se putea face o evaluare completă. Prin urmare, CMP a cerut 
în mod expres ca orice contribuţie din partea FEDER să facă obiectul verificării elementelor-
cheie ale evaluării, cum ar fi raportul costuri-beneficii, eligibilitatea pentru finanţare din 
partea FEDER şi confirmarea disponibilităţii finanţării. Comisia Europeană, având un rol 
consultativ pe lângă CMP în temeiul provederilor Regulamentului general privind fondurile 
structurale1, a solicitat să se acorde o atenţie adecvată justificărilor proiectului, inclusiv 
relocalizării campusului Dartington, precum şi să se verifice că procedurile de selecţie şi 
decizia de finanţare se derulează într-un mod transparent şi în conformitate cu cerinţele de 
reglementare. CMP a avut în vedere şi opiniile susţinătorilor fuziunii şi pe cele ale opozanţilor 
acesteia. 

După efectuarea evaluării complete, s-a înaintat o decizie de finanţare a proiectului spre 
aprobare de către CMP la 26 februarie 2009. S-a elaborat un document detaliat de evaluare şi 
s-au prezentat reasigurări referitoare la punctele discutate cu ocazia reuniunii CMP din 
ianuarie 2008. Printre altele, s-a verificat raportul costuri-beneficii şi s-a făcut o recomandare 
de monitorizare strictă a rezultatelor economice, s-a confirmat capitalul şi finanţarea 
veniturilor atât din partea ADRSV, cât şi a Consiliului de finanţare a învăţământului superior 
din Anglia (HEFCE), iar HEFCE a confirmat că situaţia Colegiului de Artă Dartington este 
nesigură dacă nu se realizează fuziunea. CMP a aprobat o contribuţie de 12,3 milioane de lire 
sterline din partea FEDER, cu condiţia ca instituţiile nou fuzionate să îşi asume angajamentul 
de a colabora cu mediul de afaceri, de a demonstra motivaţia recrutării de noi studenţi, de a 
menţine un raport adecvat costuri-beneficii şi de a produce rezultate în actualul context 
economic. În urma aprobării din partea CMP, ARDSV a acordat recent aprobarea finală 
pentru demararea proiectului. 
                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social 
European şi Fondul de coeziune, articolul 64 alineatul (2). 
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Programul de convergenţă pentru Cornwall şi Insulele Scilly are drept scop „iniţierea unui
avânt pentru transformarea economiei într-o economie cu o mare valoare adăugată, în care 
cunoaşterea, mediul şi calitatea vieţii stau la baza unei creşteri economice durabile”. Se 
aşteaptă ca programul să creeze 11 000 de noi locuri de muncă. Valoarea sa totală este de 670 
milioane de euro, din care 458 milioane sunt asigurate de FEDER. Fuziunea Colegiului de 
Artă Dartington cu Colegiul Universitar Falmouth este finanţată în cadrul axei prioritare a 
programului denumită„Infrastructură transformaţională”; aceasta vizează investiţii în 
infrastructură pentru economia cunoaşterii, inclusiv pentru învăţământul superior. Celelalte 
axe prioritare sunt „Inovaţie, cercetare şi dezvoltare”, „Întreprinderi şi investiţii” şi 
„Deblocarea potenţialului economic local”. 

Concluzie

Decizia de finanţare pentru fuziunea Colegiului de Artă Dartington cu Colegiul Universitar 
Falmouth a fost luată de către organismele naţionale responsabile cu punerea în aplicare a 
programului de convergenţă pentru Cornwall şi Insulele Scilly. Din informaţiile disponibile, 
reiese că această decizie a fost luată în conformitate cu reglementările şi procedurile 
aplicabile.


