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AKTIVITETIT 

13 .Dhjetor .2010  
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VENDI AKTI, Tiranë, Shqipëri  

OBJEKTIVAT - Prezantimi i Programit EUREKA 
- Statusi i Shqipërisë si Pikë Kombëtare Informacioni në 
EUREKA 

- Mundësitë e përfshirjes së Shqipërisë në Programin EUREKA 
 

DELEGACIONI 

EUREKA 

1. Z.  Luuk Borg, Drejtor i sekretariatit të EUREKAS 

2. Z. Halada Svatopluk, Koordinator për Ballkanin pranë 

EUREKA 

PERSHKRIMI 

 

 

 

 

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit, në kuadër të 

përmbushjes së misionit  për promovimin, koordinimin dhe ofrimin e 

ekspertizës për Programe dhe Projekte të iniciuara nga Bashkimi 

Evropian ka shprehur interesin e saj për përfshirjen e Shqipërisë  në 

Programin EUREKA. 

EUREKA  është një rrjet ndërqeveritar i themeluar për të mbështetur: 
orientimin e tregut drejt kërkimit dhe zhvillimit, projektet novatore në 
fushën e industrisë, orientimin e qendrave kërkimore dhe universiteteve 



 

 

 

ANEKS 

 

 

drejt gjithë sektorëve teknologjikë. 
Në këtë kuadër u konsiderua me rëndësi organizimi i një takimi me 
përfaqësuesit e Programit EUREKA për diskutimin e mundësive të 
pjesëmarrjes së Shqipërisë në këtë program si dhe hartimin e një plan 
veprimi për promovimin e programit. 
 
Gjatë dy ditëve të qëndrimit të Delegacionit EUREKA në Shqipëri, 
AKTI organizoi  disa takime me autoritete Shqiptare të interesuar për 
Programin si dhe një Tryezë të Rrumbullakët për prezantimin e 
Programit  me përfaqësues të disa Kompanive, Industrive dhe 
Sipërmarrjeve të vogla e të mesme. 
 
TAKIMET ME AUTORITET SHQIPTARE 

Takimi i parë u mbajt në datën 13.12.2010  pranë Akademisë së 

Shkencave, në të cilën delegacioni u prit nga Prof. Dr. Gudar Beqiraj, 

Kryetar i Akademisë së Shkencave dhe nga Prof. Dr. Salvator 

Bushati, Sekretar Shkencor i Akademisë së Shkencave. 

Akademia e Shkencave ishte e njohur me programin EUREKA dhe në  

vitin 1992, vit në të cilin Shqipëria ka marrë edhe statusin e Pikës 

Kombëtare të Informacionit , Akademia e Shkencave së bashku me 

Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës kishin organizuar Ditë Informative 

në kuadër të këtij programi. 

Pas kësaj periudhe Akademia e Shkencave ka aplikuar në dy projekte 

EUREKA, të cilët nuk kanë arritur të rezultojnë të suksesshëm. 

Në datën 14.12.2010, takimi i parë u realizua me Z.Gjegj Buxhuku, 

Administrator i Përgjithshëm Konfindustrisë Shqiptare.  

Pjesa e parë e takimit u fokusua në prezantimin e EUREKËS nga dy 

përfaqësuesit e saj,  Z.Luuk Borg dhe Halada Svatopluk, dhe më pas 

Z.Buxhuku u shpreh i interesuar për përfshirjen e biznesit Shqiptar në 

këtë Program duke theksuar se Bizneset Shqiptare kanë potencial për tu 

përfshirë në projektet e EUREKËS. 

I rëndësishëm ishte fakti se në këtë takim Z.Buxhuku ftoi EUREKEN të 



 

bëhet pjesë e panairit vjetor të organizuar nga KONFINDUSTRIA. 

Panairi  “INDUSTRI, TEKNOLOGJI DHE ENERGJI”  do të mbahet 

në datat 29 Prill 2011 – 2 Maj 2011 dhe Agjencia e Kërkimit 

Teknologjisë dhe Inovacionit do të përfaqësohet me stendën e vet në 

këtë panair. 

Nisur nga ky fakt  gjatë ditëve të panairit do të organizohen Tryeza të 

Rrumbullakëta me tematika të ndryshme,  ndër të cilat do të jetë edhe 

prezantimi dhe njohja e  këtij Programi nga Biznesi Shqiptar. 

EUREKA u ftua të ketë stendën e vet në panair, të organizojë takime si 

dhe të sjellë eksperienca të suksesshme nga vendet e rajonit në projektet 

e saj. 

Takimi i dytë u organizua me Z. Ilir Zhilla, Kryetar i Bashkimit të 

Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, i cili u tregua  shumë 

i gatshëm për të  bashkëpunuar në zhvillimin e biznesit duke i dhënë 

këtij të fundit mundësi të përfshihet në Programe Evropiane me interes 

jo vetëm për biznesin individual por edhe më gjerë për shoqërinë 

shqiptare.  

Takimi i tretë u mbajt në Agjencinë e Kërkimit, Teknologjisë dhe 

Inovacionit (AKTI) ku Prof.Dr.Ylli Pango, Drejtor i Përgjithshëm i 

AKTI-t theksoi rolin e agjencisë për promovimin, mbështetjen dhe 

koordinimin e Programit EUREKA në Shqipëri. 

Agjencia e Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit në rolin e Pikës 

Kombëtare të Informacionit do të hartojë një plan pune për organizimin 

e një sërë aktiviteteve për promovimin e Programit EUREKA dhe 

ndërgjegjësimin e Biznesit, Universiteteve dhe Institucioneve 

Kërkimore për t’u përfshirë në projektet e EUREKES. 

Takimi i katërt u mbajt nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës                

Z. Myqerem Tafaj, në ambientet e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 

Në këtë takim të rëndësishëm të dyja palët theksuan se me krijimin e 

Agjencisë së Kërkimit, Teknologjisë dhe Inovacionit situata e 



 

deritanishme në lidhje me Programin EUREKA do të ndryshojë  duke 

shpresuar se këto janë hapat e para dhe procesi i përfshirjes në 

programin EUREKA është një proces i gjatë dhe që kërkon një punë të 

vazhdueshme ndërgjegjësimi. 

Z.Myqerem Tafaj e përgëzoi delegacionin dhe AKTI-n për nismën e 

ndërmarrë. 

Pjesa e dytë e datës 14.12.2010 përfundoi me një Ditë Informative 

pranë ambienteve të AKTI-it ku ishin të ftuar të merrnin pjesë 

përfaqësues të kompanive dhe ndërmarrjeve te vogla e të mesme në 

Shqipëri. 

Z. Halada Svatopluk bëri një përmbledhje të programit, të mundësive që 

Shqipëria ka për të qenë pjesë e këtij programi dhe më pas kaloi në 

çështje teknike duke përshkruar fazat që kërkohen për shkrimin e një 

projekti të suksesshëm EUREKA.  

- Fotografi te aktivitetit 

- Lista e Pjesëmarrësve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAKIMI ME MINISTRIN E ARSIMIT DHE SHKENCËS Z. MYQEREM TAFAJ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                

 

 



 

 

                    

                      

                      



 

 


