UCHWAŁA Nr 939 /17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 792/15 Zarządu Województwa Małopolskiego
z dnia 23 czerwca 2015 r. roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania
z Systemu e-RPO

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 5 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.), w związku z Wytycznymi Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 3 marca 2015 r. w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania
danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego
uchwala, co następuje:

§1
Zmienia się uchwałę Nr 792/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23
czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z Systemu e- RPO,
zmienioną uchwałą Nr 1024/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 lipca
2015 r. oraz uchwałą 181/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lutego
2016 r., w ten sposób, że załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej uchwały otrzymują
brzmienie odpowiednio załącznika nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza
Programami Operacyjnymi.

się

Dyrektorowi
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1z2

Departamentu

Zarządzania

UZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone w ramach Regulaminu korzystania z Systemu e- RPO
(załącznik nr 1) oraz Instrukcji zarządzania bezpieczeństwem informacji dla
lokalnego systemu informatycznego e-RPO (załącznik nr 2) mają na celu
dostosowanie do obowiązujących zasad korzystania z systemu e-RPO, a także są m.
in. wynikiem przeprowadzonego audytu Instytucji Audytowej (IA) w styczniu 2017 r.,
który jako zalecenia wskazywał: usunięcie kodu źródłowego z serwerów
nienależących do UMWM, automatyczną synchronizację systemu e-RPO z SL2014,
ujęcie w dokumentach do naboru kwestii rozpatrywania reklamacji technicznych
(dostosowano dokumentacje konkursową w 2016 r. - tylko problemy po stronie IZ
przedłużają możliwość składania wniosków), prowadzenie cyklicznych przeglądów
dostępów, zwiększenie złożoności haseł oraz wdrożenie mechanizmu pozwalającego
na badanie haseł, wdrożenie blokady dostępu do konta użytkownika po trzykrotnym
błędnym podaniu hasła.
W dokumentacji uwzględniono instytucję Stowarzyszenie Metropolia
Krakowska – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w ramach, którego został
powołany Administrator Lokalny.
Jednocześnie wprowadzono zmiany spowodowane przyjęciem w dniu
24 marca 2016 roku nowego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i powstaniem Biura ds. Cyfryzacji,
w ramach którego został ujęty Zespół ds. Informatyki.
W ramach Instrukcji wprowadza się dodatkowy załącznik obejmujący:
 Uprawnienia dla ekspertów w systemie e-RPO (załącznik nr 14).
Dodatkowo
wprowadzone
zostały
zmiany
techniczne
polegające
m. in. na rozszerzeniu nadawania uprawnień o nowo powstałe moduły: Protesty,
Zarządzanie naborami i szablonami oceny oraz Statystyki oceny (załącznik nr 5).
W związku z planowanym uchyleniem Zarządzenia Marszałka dotyczącego
zespołu zadaniowego ds. budowy systemu, zwiększone zostały obowiązki
i kompetencje Administratorów Lokalnych (AL) w Instytucjach Pośredniczących
i Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi.
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