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Themelimi 

�  Themeluar më Janar 2007, si një inisiativë e një grupi të vogël të 
kompanive. 

�  Sot ka 72 antarë sipas strukturës së mëposhtme: 
�  Përfaqësues të biznesit privat në fushën e Teknologjisë së 

Informacionit dhe Komunikimit 62, (hardware, software dhe 
shërbimet)  

�  Universitete (publike dhe private) 8  
�  OJF 2 
 
Dhe ky numër rritet në mënyrë të qëndrueshme. 
AITA është e hapur dhe karshi antarësimit të profesionistëve të  
fushës (aktualisht nje numer i vogel i tyre merr pjese ne  
aktivitetet tona) 



Struktura Qeverisëse e AITA 
 
 Asambleja 

Bordi 

Ekzekutivi 



Vizioni i AITA 

� Zëri kryesor i sektorit të TIK, biznesit privat, 
universitetit, NGO dhe individëve profesionistë. 

� Shtëpia e vlerave etike, historike, shkencore, 
edukative dhe profesionale ku brezat dhe 
institucionet takohen. 

� Qendra e zhvillimit të TIK – aty ku idetë krijohen, 
mbështeten dhe kapitalizohen. 

� Mbështës i inisiativave të shërbimit të eksporteve, 
ri-kualifikimit të specialistëve, inovacionit dhe 
startup 

 



Shërbimet e tanishme 

�  Përfaqësimi dhe mbështetja e interesave të antarëve të saj 
�  Mundësimi i bashkëpunimit dhe bashkërendimit mes lojtarëve 

kryesor të TIK Privat, Publik, Akademia dhe organizatave të huaja. 
�  Promovimi i sektorit brenda dhe jashtë vendit 
�  Rritja e mundësive për biznes për antarët  
�  Promovimi i standarteve në sektor, dhe mbështetja për rritjen e 

konkurueshmërisë 
�  Mbështetje për inovacionin dhe start-up në Shqipëri 
�  Bashkëpunim me Universitetet për kurrikula në fushën e TIK, që ti 

shërbej më shumë tregut 
�  Fuqizimi i sektorit të shërbimeve dhe të zhvillimit, dhe kthimi i 

Shqipërisë në eksportues të shërbimeve dhe të aplikimeve 
software. 

 
 



Shërbime 
�  Organizimi i tryezave  të rrumbullakëta, forumeve profesionale, 

seminareve, trajnimeve 
�  Përfaqësimi i sektorit në lobim karshi qeverisë për lehtësim fiskal 

dhe rritja e mundësive për grante për të nxitur zhvillimin e 
sektorit 

   



Antarësime dhe Partneritete 

�   Antare e:   
 WITSA (World Information Technology Services Alliance),  
Black Sea and Balkan Forum 
EU Digital SME Alliance 
 

�  Mbështetës strategjik të Shoqatës:  
 USAID Reg, Risi Albania 

�  Marredhenie shume te mira b/punimi me disa shoqata ne rajon në 
të njëjtën industri dhe të industrive të tjera. 

 
 



Shërbimet dhe Aktivitetet kryesore 

 
Tryeza të rrumbullakta, panele profesionale diskutimit, mbledhje,  
konferenca, nderim mirënjohje, udhëtime studimi, B2B, trajnime,  
panaire, aktivitete në mbështetje të inovacionit, takime me lojtarët  
kryesorë dhe bashkërendimi i aktiviteteve, studime (think tank) etj.. 
 
 



Objektiva/Projekte kryesore 
� Kontribut për përmirësim cilësor të kurrikula të 

Shkollave të Arsimit Profesional, dhe 
Universiteteve 

� Përmirësimi i klimës për eksport të 
shërbimeve  

� Rikualifikim i specialistëve 
� Mbështetje e startup dhe inovacionit, krijimi i 

Engjëjve të Biznesit 
� Përfaqësim ndërkombëtar  
� Etj.. 



 
AITA dhe Universitetet 

�  Bashkërendim i afërt 
�  Mbështetje në kurrikula 
�  Internship, punësim 
�  Projekte të përbashkëta 



AITA dhe Inovacioni 
�  Organizatori i Start-up week end (2013) 
�  Mbeshtetes i Imagine Cup 2013 
�  Bashkërendim me AIDA për mbështetje të Inovacionit në IT 
�  Junior Achievement per Innovation Camp 
�  Tech Camp per Mjedisin dhe Teknologjine 
�  Mbeshtetes te WSA (World Summit Award) per konkursin e 

permbajtjes dixhitale (e-content) 
�  ICT Awards 
�  Antar Bordi i Protik, Mbështetës aktiv i Innovation Hub etj.. 

Dhe mbështetës aktiv i cdo inisiative apo aktiviteti në këtë drejtim ne  
nivel lokal ose rajonal. 



AITA si Institucion është dhe do të mbetet: 

� Mbrojtës i interesave të antarëve të saj 
� Nxites per rritjen e biznesit per antaret e saj. 
� Streha e vlerave etike, historike, profesionale, 

shkencore dhe akademike 
�  Lojtar i rëndësishëm i zhvillimit dhe rritjes së 

qëndrueshme të sektorit të TIK 
� Mbështetës i inovacionit 
� Partner i besueshëm institucioneve publike, 

private, universiteteve dhe organizatave të 
huaja. 
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