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AITA në 
mbështetje të 
ndërkombëtarizimit 
të kompanive TIK 
nga Shqipëria
Në mbështetje të 
kompanive anëtare që 
duan të promovojnë 
produket e shërbimet 
e tyre në nivel 
ndërkombëtar me 
synim eksportin dhe 
kompanive që synojnë 
importimin e risive 
teknologjike si dhe për 
paraqitjen e sektorit 
shqiptar të TIK në nivel 
ndërkombëtar, AITA 
bëhet iniciatore për 
krijimin e një stende në 
panairin më të madh 
tregtar të TIK, CeBIT 
2013 në Hannover, 
Gjermani.

AITA do të mbështesë 
nga ana organizative 
dhe financiare deri në 
4 kompani anëtare 
duke ofruar mundësinë 
e bashkë-ekspozimit 
në stendën që do 
të qëndrojë e hapur 
në datat 5-9 Mars 
2013. Kompanitë 
pjesëmarrëse do të 
kenë mundësinë të 
qëndrojnë përkrah 
kompanive të vogla, të 
mesme e të mëdha nga 
e gjithë bota.

CeBIT: www.cebit.de 
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zhvillime
ZHVILLIM I BRENDSHËM

Në periudhën Janar – Korrik 2012 u zhvilluan tre mbledhje 
të Bordit të AITA me të drejtë/mundësi vendimmarrëse 
e të cilat ndikuan rrjedhën e aktiviteteve të zhvilluara 
gjatë gjashtëmujorit të parë të vitit 2012. Këto mbledhje 
i paraprinë Mbledhjes së Asamblesë së AITA e cila u 
mbajt më 5 Korrik.

Për nga rëndësia e temave që do të trajtoheshin në të, 
kjo mbledhje mund të konsiderohet si një nga më të 
rëndësishmet të zhvilluara deri më sot që prej themelimit 
të shoqatës.

Rezultate të mbledhjes ishin: (1) Miratimi i amendimeve të sugjeruara për statutin - Në statutin e ri 
parashikohet që shoqata do të përfshijë edhe kompani nga fusha e komunikimit, Bordi i shoqatës zgjerohet 
në 7 anëtarë, kohëzgjatja e mandateve për anëtar bordi, drejtues bordi dhe drejtues asambleje unifikohet 
në 3 vjet; (2) Miratimi i rregullores së brendshme të shoqatës; (3) Miratim i planit të punës dhe buxhetit për 
periudhën Korrik 2012 – Mars 2013; (4) Zgjedhja e katër anëtarëve të bordit - në pozicionet që mbanin 
më parë u konfirmuan Z. Dritan Mezini (DM Consulting Services) dhe Z. Romeo Sherko (ikubInfoSoft). 
Si anëtarë të rinj në bord u zgjodhën Znj. Linda Shomo (EasyPay) dhe Z. Gjergji Guri (Facilization); Në 
pozicionin e Kryetarit të Bordit u ri-konfirmua Z. Dritan Mezini. 

PERSPEKTIVË

http://www.cebit.de


PROJEKTI ACADEMIC EXCHANGE FOR PROGRESS 

Ky projekt, iniciimi i të cilit është prezantuar edhe në “AITA Newsletter Nr. 2”, pati “kick-off meeting” në 27 Shkurt 
në Prishtinë. Ështe përzgjedhur grupi i parë i studentëve, Fakulteti i Ekonomisë në Tiranë, që të shkojnë në 
Norvegji, në semestrin e vjeshtës 2012. Gjatë këtij semestri pritet që studentët të pajisen me njohuri teorike dhe 
të fitojnë aftësi praktike në internshipe që janë parashikuar për ta në kompani norvegjeze. Në muajt e ardhshëm 
AITA do të drejtojë, mes të tjerash, punën për orientimin e këtyre studentëve drejt kompanive anëtare të AITA, 
të interesuara për t’iu ofruar atyre praktikë pune pas kthimit nga Norvegjia.

PROJEKTI ESKILLS WEEK 2012 

AITA, me përfshirjen në projektin “eSkills Week 2012”, një projekt mbarë-europian 
i iniciuar nga Komisioni Europian me partnerë kryesorë DIGITALEUROPE dhe 
European Schoolnet, synoi kthimin e vëmendjes së shoqërisë dhe nxitjen e 
investimeve shqiptare në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. 
AITA u përfshi në këtë projekt si stakeholder lokal nga sektori privat dhe e mbështeti 
projektin në këto drejtime: (1) promovim përmes kanaleve të komunikimit, (2) prezantim në shkolla të mesme, 
(3) mbështetje të Imagine Cup organizuar nga Microsoft Albania, (4) mbështetje të Olimpiadës Kombëtare të 
Informatikës organizuar nga Fakulteti i Shkencave Natyrore, Universiteti i Tiranës.  

Projekti u zhvillua në periudhën Dhjetor 2011 – Mars 2012 dhe me mbylljen e tij të suksesshme, AITA është 
tashmë në kontakt me DIGITALEUROPE për të shqyrtuar mundësinë e anëtarësimit në këtë organizatë 
ndërkombëtare të mirënjohur për përfaqësimin dhe mbrojtjen e interesave të industrisë së teknologjisë dixhitale 
përpara institucioneve europiane e më gjerë. 

PROJEKTI STARTUP WEEKEND TIRANA

Në mbështetje të inovacionit, përmirësimit të ekosistemit për krijimin e ndërmarrjeve në fushën e TI dhe mjedisit 
të biznesbërjes në Shqipëri, krijimit të mundësive për anëtarët për të investuar në ide të reja, AITA vendosi 
për mbështetjen e projektit Startup Weekend Tirana dhe sjelljen për herë të parë në Shqipëri të këtij modeli të 
suksesshëm, me origjinë nga SHBA. Dymbëdhjetë ide biznesi u zhvilluan brenda një fundjave. Konkurrentët 
patën mbështetje nga një numër i madh mentorësh me ekspertizë në fushën e teknologjisë së informacionit, 
marketingut dhe financës. Organizimi dhe mbyllja e suksesshme e këtij aktiviteti hap rrugën për të konsideruar 
riorganizimin e tij në bashkëpunim me partnerët norvegjezë.

Kompani anëtare te AITA të përfshira si sponsor/mbështetës: DM Consulting Services, Easy Pay, ITBM, Konsort;

Universitete anëtare të AITA te përfshira si sponsor/mbështetës: Universiteti Europian i Tiranës, Universiteti 
Epoka.

PROJEKTI “STUDIM MBI KOMPANITË E SEKTORIT TI NË SHQIPËRI”

Ky studim i AITA financohet nga Qeveria e Norvegjisë përmes fondit që manaxhohet nga Crimson Capital. Në 
bazë të këtij studimi qëndron një pyetësor - bashkëpunim i konsulentit të kontraktuar e AITA - përmbajtja e të 
cilit u finalizua në muajin Maj. Pyetësori po shërben për të mbledhur të dhëna të përgjithshme dhe problematika 
të hasura në aktivitetin e tyre, nga kompanitë që operojnë në tregun e TI në Shqipëri. Të dhënat e fituara do të 
analizohen e agregohen nga konsulenti, dhe do të publikohen nga AITA. 

AITA ka zhvilluar dhe është përfshirë në 
iniciimin e një sërë projektesh më vete ose në 
konsorcium me organizata të tjera homologe 
në rajon e më gjerë.

PROjEKTE

PROJEKTI STARTUP WEEKEND TIRANA

2AitA newsletter



AKTIVITETI PËR 5-VJETORIN E AITA (140 PJESËMARRËS)

Ky aktivitet, i zhvilluar me rastin e 5-vjetorit të AITA pati impakt të madh mediatik. Në këtë aktivitet përveç anëtarëve 
të AITA, morën pjesë: Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha, Ministri për Inovacionin dhe Teknologjinë e Infor-
macionit dhe Komunikimit, Z. Genc Pollo, Ministri i Arsimit dhe Shkencës, Z. Myqerem Tafaj, Rektori i Universitetit 
të Tiranës, Z. Dhori Kule, pedagogë nga universitete të ndryshme, personalitete të fushave të ndryshme, dona-
torë, partnerë, etj. 

AITA nderoi Prof. Dr. Eqerem Arkaxhiu me çmimin “Albanian IT Hall of Fame 2012” - “Si shenjë mirënjohjeje dhe 
vlerësimi për kontributin e shquar në zhvillimin e Informatikës në Shqipëri”. Çmimi u tërhoq nga fëmijët e profeso-
rit, në praninë e përfaqësuesve të qeverisë, Rektorit të Universitetit të Tiranës, Z. Dhori Kule, Dekanit të Universi-
tetit të Tiranes, Z. Mynyr Koni, pedagogëve nga departamenti i Informatikës në Fakultetin e Shkencave Natyrore, 
ku ai shërbeu si pedagog për shumë vite, kolegëve nga universitete e pjesëmarrësve të tjerë. 

Aktiviteti dha mundësi për rrjetëzime B2B, të bizneseve anëtare me institucione arsimore e të tjerë donatorë e 
organizata biznesi. 

TRYEZA TË RRUMBULLAKËTA 

AITA Round Table Nr. 1: Zhvilluar më 31 Janar 2012 - me 
të ftuar nga jashtë shoqatës Prof. Neki Frashëri, Universiteti Po-
liteknik i Tiranes, tryeza i shërbeu prezantimit të dy projekteve 
kërkimi ndërkombëtar në të cilët UPT është e përfshirë. Kryetari 
i Bordit, Z. Dritan Mezini dhe Zv. Kryetari i Bordit, Z. Arsen Kur-
ti gjithashtu treguan për vizitën 3-javore të zhvilluar në SHBA 
e cila, e financuar nga SHBA, synonte të sillte perspektiva të 
reja për sektorin e TIK në Shqipëri. Bashkëpjesëmarrës në këtë 
vizitë ishin Zv. Ministri për Inovacionin dhe TIK Z. Visho Ajazi, 
Drejtori i AKSHI, Z. Endri Hasa dhe Prof. Betim Çiço, Universi-
teti Politeknik i Tiranës. 

AITA Round Table Nr. 2: Zhvilluar në 21 Shkurt - një del-
egacion prej tetë ekspertësh nga Estonia ndanë eksperiencën 
dhe perspektivat e tyre mbi iniciativat eGovernment. Në vijim të aktivitetit u zhvillua një mini-koktej që dha mundë-
si shkëmbimi e diskutimi më direkt mes pjesëmarrësve.  

MARKETING PUBLIC RELATIONS
AKTIVITETE RRjETËZUESE&

MARKETING

Ndër aktivitetet e rëndësishme market-
ing të zhvilluara në muajt e shkuar bëjnë 
pjesë: (1) përmirësimi i cilësisë, plotësimi 
me informacione dhe përditësimi i faqes 
zyrtare të AITA (http://www.aita-al.org) 
për të ofruar më shumë mundësi ekspo-
zimi/promovimi për kompanitë anëtare 
dhe për të informuar sa më mirë publikun 
e interesuar për zhvillimin e shoqatës; (2) 
përgatitja dhe publikimi i katalogut të ri të 
anëtarëve të AITA, i cili bën paraqitje e 
promovim alternativ të të dhënave krye-
sore të kompanive anëtare dhe shton 
vlerë për anëtarësinë e AITA. 
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TRAJNIMI “TRADE FAIR PARTICIPATION” DHE AKTIVITETI “TIRANA REGIONAL IT EVENT”

Trajnimi “Trade Fair Participation” dhe aktiviteti “Tirana Regional IT Event” të mbajtur respektivisht në datat 
16-17 Maj dhe 18 Maj u krijuan si një iniciativë e programit USAID RCI, projektit USAID Rritje Albania dhe në 
konsultim nga AITA. 

Të dy aktivitetet mundësuan përfshirjen e shoqatës si bashkorganizatore dhe dhanë mundësinë për kompan-
itë anëtare që të përfitonin nga pjesëmarrja në to. 

Trajnimi që u ofrua falas me mbështetje të USAID mundësoi fitimin e njohurive të rëndësishme për pjesëmar-
rjen e kompanive në panaire si një mënyrë për të arritur tregun ndërkombëtar. 

Aktiviteti “Tirana Regional IT Event” sherbeu për ndarjen e eksperiencave e praktikave më të mira nga vendet 
e rajonit dhe përfshiu drejtues e anëtarë të tjerë të AITA si folës të rëndësishëm (keynote speakers) e pjesë-
marrës në tryeza të rrumbullakëta.

Kompani anëtare përfshirë në sesionin për “cross-border cooperation”: TCN (me prezantimin: Cross Border 
Business Enhancement – IT Regional Cooperation), Cacttus (me prezantimin: Cross Border Partnerships – 
Opportunities and Challenges), DM Consulting Services (me prezantimin: DM Consulting Services); 

Kompani anëtare përfshirë në sesionin për “çertifikatat”: Semos (me prezantimin: Why IT certification matters); 

Kompani anëtare përfshirë në sesionin për eSolutions/eGovernment: ikubInfoSoft (me prezantimin: e-Pro-
curement System of Albania), Konsort (me prezantimin: Implementing e-justice – A Case Management Solu-
tion for the Albanian Bailiff Service). 

DITA MBARËKOMBËTARE E TIK,  PRISHTINË, KOSOVË

Në 28 Qershor 2012 u zhvillua në Prishtinë “Dita Mbarëkombëtare e Teknologjisë së Informacionit dhe Ko-
munikimit”, një aktivitet i cili për herë të katërt, në kuadër të një tradite të mirë të nisur nga viti 2009, bashkë-
organizohet nga AITA dhe shoqata homologe STIKK.  

Pjesëmarrja e mirë nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia, si dhe mundësitë që ky lloj takimi ofron për njohje 
të reja e rifreskim të kontakteve ekzistuese në mes bizneseve, dëshmojnë që aktiviteti është me vlerë për 
komunitetin e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit.

Aktiviteti këtë vit u mbajt në mjediset e “Innovation Centre Kosovo” e cila pati inaugurimin e vet zyrtar në po 
të njëjtën ditë. Ne vijim të pjesës zyrtare të aktivitetit në të cilën pati fjalime nga Kryetari i Bordit i STIKK, Enver 
Doko, Kryetar i Bordit i AITA, Dritan Mezini, Drejtori i Zhvillimit të Industrisë i IKT Norge, Fredrik Syversen dhe 
Kryetarja e Bordit e Innovation Centre Kosovo, Astrid Green, u bë prezantimi i mjediseve të qendrës që u 
pasua nga një koktej rrjetëzimi.
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KONFERENCA E SHOQATËS SË TURIZMIT

Mbështetja për Konferencën e Shoqatës së Turizmit, që u mbajt më 24 janar 2012, mundësoi pjesëmarrje 
në konferencë dhe B2B mes dhjetë kompanive anëtare të AITA që shfaqën interes për pjesëmarrje dhe kom-
panive nga sektori i turizmit. Sipas një studimi të realizuar nga GIZ, Shoqata e Turizmit dëshmon se nevoja për 
produkte dhe zgjidhje IT në sektorin e turizmit është e lartë. Megjithatë, kërkesa për këto produkte e zgjidhje 
IT është e ulët, ndaj lind nevoja për ndërgjegjësim e nxitje lidhur me këto produkte, ndërgjegjësim e nxitje që 
synohet të arrihen edhe përmes organizimit e mbështetjes së aktiviteteve të kësaj natyre.  

IMAGINE CUP

AITA mbështeti zhvillimin e Imagine Cup Albania (organizuar nga Microsoft Albania) duke synuar të sigurojë më 
shumë vizibilitet për AITA (mes profesionistëve IT, brezave te rinj të profesionistëve të ardhshëm IT, etj), të çojë 
përpara axhendën e AITA në drejtim të mbështetjes së projekteve inovative të cilat ndihmojnë në forcimin e 
urave lidhëse mes akademisë dhe biznesit, të mbështesë kompani anëtare për të arritur dhe promovuar talente 
te reja, të mbështesë aktivitete nga kompani anëtare të cilat ndikojnë në zhvillimin e gjithë sektorit. Dyzet talente 
nga universitete shtetërore dhe private morën pjesë dhe prezantuan rezultate të punës së tyre përpara një jurie 
të përbërë nga ekspertë. Në aktivitet mori pjesë Kryeministri i Shqipërisë, Z. Sali Berisha. Aktiviteti pati pasqyrim 
të gjerë në media. 

 OLIMPIADA KOMBËTARE E INFORMATIKËS

Me të njëjtat synime si për mbështetjen e aktivitetit “Imagine Cup”, AITA mbështeti zhvillimin e Olimpiadës 
Kombëtare të Informatikës e cila u organizua nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Shqipërisë dhe Fakulteti 
i Shkencave Natyrore (FSHN). Tridhjetepesë talente nga shkollat e mesme të Shqipërisë morën pjesë në këtë 
konkurs. Një platformë software-ike e re, zhvilluar nga stafi i FSHN – organizatorë të konkursit, i dha mundësinë 
studentëve të programojnë në të dhe të marrin prej saj në mënyrë të automatizuar rezultatet e punës së kryer. 
Aktiviteti u hap në praninë e Ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Z.  Myqerem Tafaj dhe u pasqyrua në media. 

Anëtarë mbështetës me çmime: ikubInfoSoft, Fastech, Universiteti Europian i Tiranës;

Anëtarë mbështetës me materiale ndihmëse: DM Consulting Services, Konsort, Tetra Solutions, ISSETI.

Fituesit e Olimpiadës janë duke u përgatitur për pjesëmarrje në Olimpiadën e 24-t Ndërkombëtare që do të 
mbahet në Itali në Shtator 2012. Përmes kanaleve të saj të komunikimit, AITA ka shpërndarë tek anëtarët dhe 
publiku një thirrje për mbështetje të këtij ekipi. 

MBËSHTETJA E PROVIMIT TË VITIT TË PARË TË SHKOLLËS TEKNIKE 2-VJEÇARE NË DURRËS

Me kërkesë nga drejtuesit e programit pilot pas-i-mesëm “IT praktike”, AITA dha ndihmesë në vlerësimin e stu-
dentëve të këtij programi në fund-vitin e parë të tyre, në datat 11, 12 Qershor 2012.

Programi pilot pas-i-mesëm “IT praktike” është një bashkëpunim i Universitetit “Aleksander Moisi” Durrës (anëtar 
i AITA) dhe Shkollës Profesionale “Beqir Çela” Durrës, mbështetur nga projekti i Swiss Cooperation Office. 
Mësimdhënia praktike e programit zhvillohet në ambiente të posaçme pranë Shkollës Profesionale ‘Beqir Çela”, 
Shkozet, Durrës. 

Gjatë prezantimeve (.PPT), bazuar në “Case Study”, situatë e një biznesi jo-IT, i cili kërkon zgjidhje IT, 28 stu-
dentë dhanë individualisht zgjidhjet e tyre bazuar në teknika e produkte të ndryshme, grupuar në oferta të 
klasifikuara sipas skenarëve, me bazë çmimi, cilësie, funksionaliteti, etj.

MBËSHTETjE
NGA AITA 
AITA në muajt e fundit është aktivizuar me 
mbështetje/sponsorizime të disa aktiviteteve që u 
konsideruan me potencial ndikimi pozitiv për kom-
panitë anëtare të AITA dhe sektorin e Teknologjisë së 
Informacionit në tërësi. 
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Përtej aktiviteteve dhe projekteve të organizuara 
nga AITA, përfaqësues të AITA kanë marrë pjesë në 
aktivitete të zhvilluara nga institucione të tjera. Mes 
tyre mund të përmendet konferenca e organizuar 
nga AKSHI më 21 Shkurt 2012 me temë “Improv-
ing Public Services through e-Government for Citi-
zens and Businesses“. Për AITA, Anëtari i Bordit, Z. 
Romeo Sherko prezantoi temën “Working with the 
Government to Develop and Operate e-Govern-
ment Services - Private Sector Perspective”.

PjESËMARRjE 
NË AKTIVITETE,  
KONFERENCA, 

FORUME 

Albanian Information and Communication Technology Association
Rruga “Ismail Qemali”,

Pallati 7/1, Shkalla 2, Apt 7, Tiranë, Shqipëri
Tel.: +355 69 4047900-2

aita@aita-al.org
www.aita-al.org
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