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PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Gjate periudhës së njëvjeçare të vitit 2017 janë realizuar aktivitete të cilat janë në përputhshmëri me pesë (5) objektivat e STIKK:

§
§
§
§
§

Objektivi 1. Zhvillimi i një mjedisi të favorshëm për mbështetjen e rritjes së përshpejtuar të sektorit të TIK
Objektivi 2. Zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut
Objektivi 3. Ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore
Objektivi 4. Krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut
Objektivi 5. Mbështetja e anëtarëve në ushtrimin e përgjegjësisë sociale në sektorin e TIK

Nën objektivin e parë të strategjisë së STIKK janë ndërmarr aktivitete të cilat mbështesin rritjen e sektorit të TIK. Disa nga aktivitetet me ndikim më të madh në saje të
objektives janë: Nënshkrimi i Kontratës me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI) për Shfrytëzim të Objektit në Bernicë si Inkubator të Bizneseve të TIK, Prezantimi i IT
Barometrit 2017 dhe Panel Diskutimi me MZHE dhe GIZ, STIKK bëhet pjesë të Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi, Takimet e vazhdueshme me përfaqësues
të Qeverisë së Kosovës.
Nën objektivin e dytë, zhvillimi i burimeve njerëzore ose zhvillimi i fuqisë punëtorë në TIK është njëra prej shtyllave kryesore për një rritje të qëndrueshme të sektorit. Disa
nga aktivitetet për këtë vit janë: Zhvillimi i aktiviteteve të bazuara në programin e trajnimeve STIKK Education për grupin e dytë dhe të tretë, si dhe trajnimet e avancuara
për anëtarë ISO27001 LE, Professional Scrum Master dha Export Coaching and Consulting.
Objektivi i tretë ku caku është krijimi dhe zhvillimi i mundësive biznesore për anëtarët duke fuqizuar dhe zgjeruar rrjetin biznesor të tyre. Disa prej aktivitete që mbështesin
këtë objektive janë: Festivali Teknologjik KosICT 2017, Organizimi i B2B në regjionin e Bavaria, Muaji i Rrjetëzimit me sektorë të tjerë në Kosovë, si dhe Punëtoritë për
Promovimin e Eksportit të Shërbimeve dhe Mundësive Biznesore.
Objektivi i katërt ku krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme u mbështet nga këto aktivitete: Aplikimi në thirrje të ndryshme për Projekte, Nënshkrimi i kontratave
me 2 programe të GIZ, si dhe nënshkrimi i marrëveshjeve mirëkuptimi me Shoqata dhe Oda të Ndryshme.
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Publikimet gjatë vitit 2017
§ Studimi "IT Barometer Kosovo 2017":

http://stikk.org/fileadmin/user_upload/STIKK_IT_Barometer_2017_alb_web.pdf

Mbledhjet e bordit
Gjatë vitit 2017 u mbajtën gjithsej 3 mbledhje të rregullta të Bordit të STIKK (19 Janar, 14 Qershor dhe 23 Tetor).

Stafi i STIKK
Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2017, janë bërë disa ndryshime në stafin e STIKK:
Për shkak të mungesës së fondeve, 4 personave nuk iu ka vazhduar kontrata (Njomza Uka, Lorik Mullaademi dhe Nita Pallaska, ndersa Fjolla Dubovcika mbetë në baza
vullnetare), rrjedhimisht gjatë 2017 në STIKK ishin të punësuar 4 persona me 70% të pagës mujore deri në Qershor 2017, kur është marr fondi nga GIZ. Gjatë kësaj periudhe,
Egzon Gashi është avancuar në pozitën e Menaxherit të Projekteve nga data 01.01.2017.
STIKK ka angazhuar 5 praktikantë gjatë këtij viti, 2 në Tetor (Bardh Vokshi dhe Shpat Dushi në zyre të Menaxhimit të Projektit) dhe 3 në Nëntor (Donjeta Llapashtica në
zyre të Menaxhimit të Projektit, si dhe Fjolla Azemi dhe Kaltrina Beha në zyre të Financave dhe Administratës). Në fund të muajit Dhjetor, Bardh Kadiu ka dhënë dorëheqje
nga pozita e tij si Zëvendës Drejtor Ekzekutiv pas 7,5 vite angazhim në STIKK.

Anëtarët e STIKK
Gjatë këtij viti janë bërë 14 anëtarësime të reja të kompanive në STIKK: Hallakate (Artë), Timeframe dhe Sentry (Argjentë), Ericsson Nikola Tesla d.d. - Branch Office of
Kosovo, Converged Communication, KUTIA, Kdynamic, Gjirafa, ZAG APPS, ABIDAT, puricity, ABC Software Development dhe mikgroup. (Bronztë) dhe PROED (Startup). 7
Kompani janë tërhequr nga anëtarësimi në STIKK në 2017: Rikon, Ilir Kosova, Open Research, Kosova Information Technology (KIT), COM-ING, MikroBiz dhe Microsoft
Skopje DOOL (në nivelin e anëtareve bashkëpunues/Patron).
Në fund të vitit, STIKK ka në total 58 anëtarë (46 kompani anëtarë, 3 profesionist/student dhe 9 anëtarë bashkëpunues).

Të hyrat dhe shpenzimet
Gjatë vitit 2017, të hyrat e STIKK ishin 238.769,64 € (19,38% më pak krahasuar me 289.995,27 € të vitit 2016), ndërsa shpenzimet kapin shumën prej 239.568,29 € (23,93%
më pak krahasuar me 304.709,79 € në vitin 2016).

Auditimi i financave të STIKK
Kompania audituese e pavaru "Grant Thorton", e përzgjedhur nga anëtarët e STIKK në Mbledhjen e Kuvendit 2017, do të bëjë auditimin e të gjitha transaksioneve dhe
procedurave financiare të STIKK për periudhën 1 Janar-31 Dhjetor 2017. Ky auditim do te realizohet gjatë muajit Prill.
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AKTIVITETET
Objektivi 1. Zhvillimi i një mjedisi të favorshëm për mbështetjen e rritjes së përshpejtuar të sektorit të TIK
23 Shkurt 2017

MËNGJESI ME BORDIN E STIKK DHE MINISTRIN E ZHVILLIMIT EKONOMIK Z. BLERAND
STAVILECIN
Bordi i STIKK u takua me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik z. Blerand Stavileci për të diskutuar më shumë rreth
Parkut të Biznesit në Bërnicë.
Ministri Stavileci theksoi se fokusi i ministrisë është në sektorin e TIK. Poashtu, z. Stavileci tregoi gadishmërinë e
Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në mbështetjen e funksionalizimit të Parkut të Biznesit në Bërnicë.

19 Prill 2017

TAKIMI I RADHES ME SHOQATAT TJERA NË KUADER TË ZYRES SË KOMUNITETIT TË BIZNESEVE
STIKK është pjesë aktive e ZKB, zyre kjo e formuar nga shoqatat e biznesit: AMCHAM, OEK, OEGJK, SCAAK, Shoqata e bankave, Shoqata e prodhuesve vendor, AKB,
Shoqata e eksportuesve, Oda Turke dhe Shoqata e investitoreve evropian, e cila mban mbledhje të rregullta. Në këtë takim u diskutuan disa pika që janë me rendësi për
komunitetin e biznesit, si: Pakoja fiskale 2.0; Propozimet e Ligjit për sigurime shëndetësore, Draftligji për arsimin e lartë, etj.

25 Prill 2017

TRYEZË DISKUTIMI ME TEMË “MBROJTJA E TË DREJTAVE TË NJERIUT NË EPOKËN DIGJITALE”
Në këtë tryezë diskutimi me institucionet, ku të ftuar ishin përfaqësues prej zyrës së Qeverisë së Kosovës, ZKM-së, Asociacionit të Gazetarëve, Agjencisë për mbrojtjen e
të dhënave personale dhe shoqërisë civile, u diskutua lidhur me vonesat në amandamentim të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, i cili ka paralizuar pjesërisht
ASHMDP-në, e cila nga qershori i vitit të kaluar funksionon pa inspektorë.
Kjo tryezë u realizua si pjesë e aktiviteteve të projektit “Mbrojtja e të drejtave të njeriut në epokën digjitale” financuar nga BE-ja dhe i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit
Evropian në Kosovë. Qëllimi i projektit është që të adresojë cenimet e të drejtave të njeriut, lirive dhe demokracisë që janë shfaqur apo përkeqësuar në kohën e
zhvillimeve teknologjike. Projekti ka të bëjë me mbrojtën e të dhënave personale, të drejtave të privatësisë, lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave.
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VIZITA NGA SHOQATA ZVICERANE E TIK DHE EYE HELVETAS
Ky takim u organizua nga ana e EYE Helvetas dhe Cacttus Education, ndërsa qellimi i takimit ishte për t’i shkëmbyer informatat rreth punën, gjendjes së TIK në Kosovë, të
arriturat në fushën e TIK-ut, mundësitë për outsoursing, etj. Pjesëmarres ishin: Jörg Aebischer, Managing Director në ICT Berufsbildung; Andrea Schürpf, Executive
Assistant i Marketing & Communication Manager në ICT Berufsbildung dhe Katharina Walker, Advisor Skills Development në Helvetas. STIKK u përfaqesua nga Mentor
Sahiti, Vigan Budima, Ermal Sadiku dhe Vjollca Çavolli.

3 Maj 2017

FORUMI PËR ZHVILLIMIN E POLITIKAVE INDUSTRIALE
Nën iniciativen e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë dhe nën përkrahjen e Bashkimit Evropian (ICEP), u mbajt takimi themelues i Forumit për Zhvillim të
Politikave Industriale, në të cilin u caktuan edhe fushat prioritare në vijim: Përkrahja e bizneseve proaktive dhe subvencionimi i tyre; Stimulimi i
inovacionit; Certifikimi i produkteve dhe shërbimeve; Promovimi i aktiviteteve të bizneseve prodhuese/shërbyese vendore; Stimulimi i ndërmarrësisë dhe
Ndërkombëtarizimi i bizneseve.
15 Maj 2017

KONFERENCA E RIINVEST “AKTIVIZIMI I BURIMEVE TË RRITJES EKONOMIKE”
Me rastin e 22 vjetorit të themelimit të Institutit RIINVEST, u mbajt konferenca në fjalë, ku u prezantuan raportet “Ambienti Biznesor në Kosovë 2016” dhe “Buletini
Makroekonomik 1/2017”. Prezent ishin z. Hajredin Kuçi - zv. Kryeministër i parë i Kosovës në largim; z. Avdullah Hoti - Ministër i Financave në largim; z. Marco
Mantovanelli - Menaxher për Kosovë i Bankës Botërore; z. Ruud Vermeulen - Përfaqësuesi Rezident i FMN; z. Muhamet Mustafa - Profesor i Ekonomisë; znj. Hykmete
Bajrami - Ministre e Tregtisë dhe Industrisë në largim; z. Petrit Gashi - Kryetar i Bordit në AKP-së. Gjate fjalimit te saj, Ministra Bajrami deklaroi publikisht se nënshkrimi i
kontratës me STIKK për Bernicë do të bëhet të nesërmen, por pas takimit dhe pas konsultimeve me anëtarët e Bordit të STIKK, refuzuam të nënshkruajmë këtë kontratë
në kohë fushatë, me arsyetimin së STIKK është apolitike, e paanshme dhe nuk dëshiron të manipulohet nga asnjë parti politike për interesa vetanake.
18 dhe 19 maj 2017

WORKSHOP DY-DITOR NGA UNIVERSITETI I HAMBURGUT
Universiteti i Teknologjisë i Hamburgut nën patronatin e Ministrisë se Edukimit dhe Hulumtimit të Federatës Gjermane, mbajti një workshop dy-ditor me temat; a)
zgjerimi i njohurive mbi mundësitë e transferit të teknologjisë, si dhe nevojes mbi bashkëpunimin me të afert në mes të shkencës dhe industrisë dhe b) elaborimi i
masave dhe rekomandimeve për të përmirësuar transferin teknologjik, si psh. Projet idetë, skemat potenciale të financimit, etj.
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TAKIMI I PROCESIT TË HARTIMIT TË PROGRAMIT TË REFORMAVE EKONOMIKE 2018-2020
Nën organizimin e Zyres për Planifikim Strategjik nga ZKM, u mbajt takimi inicues mbi reformat ekonomike të planifikuara për 2018-2020. Në këtë takim u prezantuan
dokumentet: Vlerësimi i Komisionit Evropian mbi PRE 2017-2019, si dhe Udhëzuesi i Komisionit Evropian mbi PRE 2018-2020. Gjithashtu u diskutua mbi mundësitë e
përkrahjes për realizimin e këtyre reformave nga ana e Komisionit Evropian me anën e instrumenteve IPA, TAIEX drejtuar ministrive bartese të këtyre reformave.
5 Shtator 2017

PUNËTORIA PËR NGRITJE TË KAPACITETEVE RRETH MENAXHIMIT TË KONTRATAVE TË EKSPORTIT
Kjo punëtori iu dedikua Menaxhereve të cilët do të jenë pikë kyçe në krijim e bashkëpunimeve të reja dhe kontratave për eksport të shërbimeve dhe produkteve të
kompanisë së tyre. Kjo iniciativë e STIKK përkrahet nga GIZ përmes angazhimit të konsulentit Lucas von Zallinger nga kompania gjermane Capgemini Consulting, i cili
njëheresh ishte moderator i punëtorisë.
Një ditë më vonë u mbajt edhe takimi informues me pjesëtaret e delegacionit të planifikuar për B2B në Munich-Nuremberg që do të realizohet në Tetor. Në takim u
prezantua programi, profilet e partnereve të mundshëm, një pasqyre e tregut digjital të regjionit të Bavarisë, si dhe mesimet nga takimet paraprake në Gjermani.
19 Shtator 2017

TAKIM ME MINISTRIN E RI TË MZHE, VALDRIN LLUKA
Në këtë takim u diskutua mbi vazhdimësinë e përkrahjes së sektorit teëTIK nga ana e kësaj Ministrie, si dhe u mor zotimi i Ministrit për përkrahje lidhur me
funksionalizimin e Tech Park Prishtina në Bernicë. Gjithashtu, janë paraparë edhe mjete financiare në vlerë prej 600,000.00 euro për vitin 2018 që do të përdoren për
këtë qellim.
13 Nëntor 2017

NËNSHKRIMI I KONTRATËS ME MINISTRINË E TREGTISË DHE INDUSTRISË (MTI) PËR
SHFRYTËZIM TË OBJEKTIT NË BERNICË SI INKUBATOR TË BIZNESEVE TË TIK
Në ceremoninë e nënshkrimit të kontratës krahas Drejtoreshës te STIKK znj. Vjollca Cavolli, patën rastin të flasin
edhe z. Fatmir Limaj, Zv. Kryeministër i Republikës së Kosovës; z. Bajram Hasani, Ministër i Tregtisë dhe Industrisë; z.
Valdrin Lluka, Ministër i Zhvillimit Ekonomik; z. Shyqiri Bytyqi, Ministër i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe z.
Besian Mustafa, Drejtor i Përgjithshëm i Kosovo Investment and Enterprise Support Agency - KIESA.
Ministrat prezent gjatë fjalimeve të tyre treguan gadishmerinë për të përkrahur edhe më tutje zhvillimin e kësaj
iniciative.
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11 Dhjetor 2017

PREZANTIMI I IT BAROMETRIT 2017 DHE PANEL DISKUTIMI ME VALDRIN LLUKA (MZHE),
BESIM BEQAJ (MIN) DHE ILIR REXHA (GIZ COSIRA)
STIKK ka organizuar ngjarjen për shpalosjen e të gjeturave të IT Barometer 2017, ku pastaj kishte diskutim për
fokusin e sektorit të TIK për vitet e ardhshme me z. Valdrin Lluka (MZHE), z. Besim Beqaj (MIN) dhe z. Ilir Rexha (GIZ
COSiRA).
After the presentation and the discussion, guests enjoyed the breakfast and shared their ideas on how we can shape
the future of the Kosovo ICT sector.
13 Dhjetor 2017

STIKK, SË BASHKU ME INNOVATION CENTRE KOSOVO, TANI MË JANË PJESË TË KËSHILLIT KOMBËTAR PËR INOVACION DHE
NDËRMARRËSI
Me daten 13 Dhjetor, STIKK i është bashkangjitur Këshillit Kombëtar për Inovacion dhe Ndërmarrësi në kuadër të Qeverisë së Republikës së Kosovës. Përveç STIKK, pjesë
e këtij Këshilli janë Ministria e Inovacionit dhe Ndërmarrësisë, Ministria e Financave, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Ministria Integrimit Evropian, Ministria e Tregtisë
dhe Industrisë, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Ministria e Diasporës dhe Investimeve Strategjike, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, Komisioni
Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini, Sport, Inovacion dhe Ndërmarrësi, Universiteti i Prishtinës, Asociacioni i Komunave të Kosovës, Oda Ekonomike
e Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, Oda Gjermane në Kosovë, Aleanca Kosovare e Biznesit dhe Qendra Kosovare e Inovacionit (ICK).
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Objektivi 2. Zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut
14 Janar 2017

TRAJNIMET E GRUPIT TË DYTË TË STIKK EDUCATION
Në Janar, STIKK Education vazhdoi me trajnimet edhe në fushat e Zhvillimit Mobil dhe Inxhinieri Softuerike. Në trajnime të grupit të dytë të STIKK Education, marrin pjesë
gjithsej 30 studentë. Sa i përket grupit të parë të STIKK Education, studentët vazhduan punën praktike në kompanitë anëtare të STIKK. Nga 15 studentet e grupit IT
Management vetëm 3 kanë gjetur mundësi për praktikë, ndërsa të tjerët kanë mbetë pa e përfundu ciklin gjashtëmujor të paraparë. Kjo situate paradoksale (anëtarët e
STIKK e kanë kërkuar këtë profil në çdo hulumtim dhe bisedë, por nuk i kanë pranuar të njejtit për praktikë) na ka detyruar që këtë profil ta largojmë nga oferta për
grupin e dytë të trajnimeve, për të cilën gjë jemi dakorduar edhe me donatorët e këtij projekti.

15 Shkurt 2017

CBC ISTOG-BERANE – CEREMONIA PËRMBYLLËSE E PROJEKTIT
Është mbajtur ceremonia përmbyllëse në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian, “Zhvillimi i
inovacionit dhe ndërmarrësisë në rajonin ndërkufitar të Kosovës dhe Malit të Zi, programi CBC Kosovë-Mali i Zi”,
implementuar nga STIKK dhe Syri i Vizionit.
U theksuan të gjitha aktivitetet dhe rezultatet e projektit, duke I paraqitur ato para të ftuarve të respektuar dhe
pjesëmarrësve në ngjarje. Në këtë ceremoni pjesëmarrës ishin përfaqësues nga Komisioni Evropian- Zyra në Prishtinë,
Zëvëndes Ministri i Punës dhe Mirëqënies Sociale, Z. Safet Kamberi, Zyrtarë të Komunës së Istogut dhe përfaqesues të
shoqërisë civile, Media dhe përfituesit e granteve.
18 Korrik 2017

PERZGJEDHJA E OFRUESVE TE TRAJNIMEVE PËR STIKK EDUCATION, GRUPI 3
Pas procedurave te tenderimit, komisioni I mbledhur enkas per perzgjedhjen e ofruesve te trajnimeve per raundin e trete, beri vleresimin e ofertave dhe perzgjodhi
bazuar ne numrin e pikeve Institutin Riinvest per te vazhduar trajnimet ne 2 fusha; Zhvillues softuerik dhe Zhvillues I aplikacioneve mobile. Ky projekt mundesohet nga
GIZ.
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18-22 Shtator, 2017

TRAJNIMET NË ISO27001
Nga 18 deri me 22 Shtator është mbajt trajnimi 5-ditor në ISO 27001 Lead Implementer me testin përfundimtar. Ky
trajnim bëhet për certifikim profesional i dedikuar për udhëheqës të proceseve, të cilët dëshirojnë të kuptojnë hapat të
cilat nevojiten për të implementuar standardin ISO 27001.

27 – 28 dhe 29 – 30 Nëntor 2017

TRAJNIMET NË SCRUM MASTER
Ky trajnim 2-ditor në përdorimin e SCRUM Agile Methodology është certifikim profesional i dedikuar për Udhëheqës të
Proceseve. Trajnerë kemi Kent Johnson (CTO/Vice President at AgileDigm) dhe Ivaylo Gueorguiev (Program Manager at
European Software Institute Center Eastern Europe). Për shkak të numrit të lartë të pjesëmarrësve të interesuar, trajnimi u
zhvillua në dy runde.

7 – 8 Dhjetor 2017

TRAJNIMI NË EXPORT COACHING & CONSULTING
Trajnimi u mbajt me 7 – 8 Dhjetor dhe trajner ishte Stefan Reckling (Drejtor Menaxhues TIME FRAME Software&Solutions
GmbH). Z. Reckling me përvojen e tij 20 vjeçare të punës në Vodafone i ka ofruar grupit më shumë informata në artin e
shitjes së produkteve në tregje të huaja, si dhe në çasja ndaj blerësve.

1 Tetor – 25 Dhjetor 2017

TRAJNIMI NË MOBILE DEVELOPMENT DHE SOFTWARE ENGINEERING, GRUPI 3 I STIKK EDUCATION
Në kuadër të programit STIKK Education, trajnimi i Software Engineering filloi me 1 Tetor 2017 dhe përfundoi me 25 Dhjetor 2017, ndërsa ai i Mobile Development filloi
me 10 Tetor 2017 dhe përfundoi me 25 Dhjetor 2017. Në total ishin 20 pjesëmarrës të suksesshëm (5 femra), ndërsa trajnerë ishin: Arben Damoni, Astrit Desku, Naim
Hoxha, Amir Rashica, Mensur Osmani, Driart Elshani, Naim Sulejmani, and Rrezarta Krasniqi (Ligjerues ne Kolegjin Riinvest).
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Objektivi 3. Ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore
9 Mars 2017

PUNËTORIA E PROMOVIMIT TË EKSPORTIT DHE MUNDËSIVE BIZNESORE
U mbajt punëtoria për shërbimin e Promovimit të Eksportit dhe Mundësive Biznesore, e cila është një nga iniciativat
e STIKK e përkrahur nga GIZ. Aktivitetet potenciale u prezantuan nga konsulenti z. Athanasios Melissourgos, i cili
tregoi për takimet B2B në Gjermani dhe prezantoi manualin.

9 – 13 Tetor 2017

ORGANIZIMI I B2B NË MUNICH DHE NUREMBERG
STIKK, në bashkëpunim me Capgemini Consulting dhe me përkrahjen e GIZ (përmes COSiRA), USAID dhe SIDA (përmes Empower), organizoi një B2B udhëtim në Munich
dhe Nuremberg të Gjermanisë, nga 9 deri me 13 Tetor 2017. 12 kompani anëtare të STIKK (ZagApps, Frakton, Kutia, Kokrra, Manaferra, imbus Peja, Timeframe, Adaptivit,
LinkPlus, Rrota, ITEG dhe Hallakate) patën rastin të takohen me kompani dhe organizata të rajonit të Munich dhe Nuremberg, të cilat punojnë në fushën e Teknologjisë
së Informacionit.
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27 – 28 Tetor 2017

ORGANIZIMI I EDICIONIT TË 6-TË TË KONFERENCËS SË TEKNOLOGJISË KOSICT
Më 27 dhe 28 tetor 2017, STIKK, në partneritet me Qendrën e Inovacionit në Kosovë (ICK) dhe kolegjin Universum, organizuan edicionin e gjashtë të KosICT, që u mbajt
në Pallatin e Rinisë dhe Sportit në Prishtinë. Temat që u diskutuan në këtë edicion ishin: Blockchain, AR, SaaS, FinTech, IoT, VR, AI, E-Commerce, Security Wearables,
Autonomous Cars, Cloud Computing, Digital Marketing, Bitcoin, etj.

Gjatë dy ditëve të KosICT 2017, morën pjesë 26 prezantues nga kompani të mirënjohura kombëtare dhe ndërkombëtare si: IPKO, Electronic Arts (EA), World Summit AI,
Inbot, Gjirafa, Musala Soft, Adaptivit, Cacttus, Cryptelo, ULedger dhe Trekandi. Gjatë këtyre dy ditëve të konferencës pjesëmarrësit e KosICT 2017 patën mundësi të
degjojnë histori nga figura prominente në botën e biznesit dhe për shërbimet që ata ofrojnë. Në konferencë ishin të pranishëm rreth 2000 pjesëmarrës.
Vendi u nda në dy salla. Në njërën sallë, të quajtur “salla e kuqe”, u mbajtën të gjitha fjalimet dhe panelet e diskutimit, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të dëgjonin
tema të cilat ishin relevante për fushen e tyre. Në sallën tjetër të quajtur “këndi i inovacionit” morën pjesë startup të ndryshëm të cilët ndanë idetë e tyre me publikun.

Kendi i Inovacionit
Gjatë dy ditëve të konferencës, perfaqësuesit e startup-ëve arritën të tregojnë dedikim dhe pasion në ndërmarrësi. Këta ndërmarrës të rinj gjatë gjithë kohës prezantuan
idetë e tyre tek investitorët, folësit dhe tek publiku i gjerë. Këndi i Inovacionit pati gjithsej 16 startup dhe hyrja ishte falas për te gjithë ata që treguan interesim në lidhje
me inovacionin. Disa nga startup-ët mbajtën prezantime, ku treguan qëllimet e ideve te tyre.

RAPORTI VJETOR 2017
VIP Lounge
Pjesë e KosICT 2017 ishte edhe salla e biznesit – një vend i veçantë në Pallatin e Rinisë dhe Sportit, ku vetëm folësit, investitorët, ndërmarrësit dhe perfaqësuesit e
kompanive ishin të lejuar të hynin.

KosICT Nights
Për ta bërë Festivalin e Teknologjisë KosICT’17 akoma më tërheqës dhe përmbushës, ekipi kishte organizuar mbrëmje të shkëlqyera, ku pjesëmarrësit dhe gjithë të tjerët
patën mundësinë të takonin folësit dhe te diskutonin rreth temave të KosICT-së.
Ne kuader te KosICT Nights u mbajt edhe edicioni FuckUp Nights, ku disa nga folësit tanë ndanë historitë dhe dështimet e tyre dhe si ia dolën të ktheheshin sërish në
këmbë.

MUAJI I RRJETËZIMIT
Në menyrë që të krijojë hapësirë për zhvillimin e bashkëpunimit mes anëtarëve të saj dhe sektoreve të tjerë në Kosovë, STIKK solli MUAJIN E RRJETËZIMIT, takimet të
cilat janë mbajtur gjatë muajve Nëntor dhe Dhjetor 2017. Takimet janë mbajtur me: Shoqata e Kosovës për Marketing të Veshmbathjeve - KAMA (9 Nëntor), Oda
Ekonomike Gjermano-Kosovare - OEGJK dhe Innovation Centre Kosovo - ICK (16 Nëntor) dhe Shoqata e Përpunuesve të Drurit të Kosovës - SHPDK (1 Dhjetor).
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Objektivi 4. Krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut
9 Mars 2017

KUVENDI I NËNTË I STIKK
Mbledhjen e përsëritur të Kuvendit e cila për mungesë të kuorumit u shty per datën 9 mars, e kryesoi kryetari i Bordit, z. Mentor Sahiti, ku te pranishëm kanë qenë bordi
i STIKK, Zyra Ekzekutive dhe përfaqësuesit e 14 kompanive anëtare.
Rendi i ditës:
1. Hapja e Kuvendit
Mentor Sahiti, Kryetar i Bordit të STIKK

2. Prezantimi i raportit vjetor të shoqatës
Vjollca Çavolli, Drejtoreshë Ekzekutive në STIKK

3. Aprovimi i agjendës së punës, formimi i kryesisë së punës dhe
procesverbal-mbajtësi/ja
Mentor Sahiti, Kryetar i Bordit

4. Diskutimi dhe aprovimi i raportit vjetor të STIKK
Mentor Sahiti, Kryetar i Bordit

5. Prezantimi i planit të punës dhe buxhetit për 2017
Vigan Budima, Anëtar i Bordit

6. Diskutime, sugjerime dhe aprovimi i planit të punës dhe buxhetit për
2017

1. Hapja e Kuvendit
Z. Mentor Sahiti, Kryetar i Bordit, hapi mbledhjen e nëntë të Kuvendit të anëtarëve të STIKK duke iu uruar mirëseardhje të pranishmeve. Z. Sahiti duke potencuar problemet
në të cilat ka hasur STIKK dhe sektori i TIK në përgjithësi në vitin 2016, ka veçuar se bashkëpunimi nuk ka munguar në mes të Bordit Ekzekutiv, të Zyrës Ekzekutive dhe
Anëtarëve të STIKK.

2. Prezantimi i raportit vjetor të shoqatës
Drejtoresha ekzekutive e STIKK, znj. Vjollca Çavolli, prezantoi raportin vjetor 2016 të punës në organizatë duke prezantuar: historikun e themelimit të shoqatës, aktivitetet
e realizuara gjatë 2016 në bazë të objektivave të shoqatës, anëtarësinë e STIKK, si dhe te hyrat dhe shpenzimet e vitit 2016.
Në vijim u prezantuan pesë objektivat kryesore te cilat ishin planifikuar për vitin 2017:
•

Zhvillimi i një mjedisi të favorshëm për mbështetjen e rritjes së përshpejtuar të sektorit të TIK
Në kuadër të këtij objektivi, STIKK ka lobuar dhe avokuar në vazhdimësi në Qeverinë e Kosovës për sektorin e ITK. Gjatë vitit të kaluar STIKK ka arritur sukses në
ndërrimin e dy ligjeve, ndërsa këtë vit është duke u punuar në zgjerimin e listës per ligjin e doganave.
Në Ministrinë e Financave është dërguar lista e zgjeruar e produkteve të TIK të cilat duhet të kenë tarifën 0 gjatë importit.
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•

Zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut
Gjatë vitit të kaluar, STIKK Education mbajti trajnime në IT Menaxhment, Mobile Development, Software Engineering, ku pas përfundimit të trajnimeve, studentët
vazhduan punën praktike në kompanitë anëtare të STIKK. Vështirësi pat në ofrimin e punës praktike per profilin e IT Management, prandaj për shkak të mungesës së
interesimit ky profil është hequr komplet nga oferta e trajnimeve.

•

Ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore
Në këtë objektiv STIKK u ofroi anëtarëve pjesëmarrje në shumë aktivitete të ndryshme, duke përfshirë edhe B2B takimet. Gjatë takimeve B2B të organizuara në
Gjermani, më saktësisht në Koln, u nënshkruan disa kontrata që arrijtën vlerën mbi 100,000 Euro, gjë e cila konsiderohet si sukses.
Pjesa e eksportit të shëbimeve të sektorit të IT mbështetet nga GIZ ku është angazhuar një konsulent vetëm për këtë fushë.
GIZ ka në plan të mbështesë sektorin e TIK edhe gjatë 5 viteve të ardhshme.

•

Krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut
STIKK ka hasur në vështërsi që gjatë vitit 2016 të sigurojë veprimtari të qëndrueshme për shkak se të ardhurat nga anëtarësia kanë qenë simbolike, ndërsa kësaj duhet
shtuar edhe mosinteresimin e donatorëve tradicional për shkak se kanë ndërruar politikat e shteteve amë.

•

Mbështetja e anëtarëve për ushtrimin e përgjegjësisë shoqërore te sektorit te TIK
Në kuadër të këtij objektivi, kompanitë anëtare mund të promovojnë CSR eventet dhe aktivitetet e tjera relevante. Poashtu, dhurimi i gjakut organizohet në baza të
rregullta.

•

Anëtarësia e shoqatës
Gjatë këtij viti janë bërë 6 anëtarësime të reja të kompanive në STIKK: KosBIT, Zetta Technologies, COM ING, Imbus Peja, SAP dhe Alt3c, evroTarget dhe Microsoft Skopje
dool (në nivelin e anëtareve bashkëpunues/Patron).
15 Kompani janë tërhequr nga anëtarësimi në STIKK në 2016: KosovoGuide, Dy Gur, PrimeDB, RedMill, Elektring, Scards, PBC, TEKKOS, Next SEO, Rolling Rabbits, KaleMedia,
S.P.I., VGN NET, Techland dhe SA electronic.
Në fund të vitit, STIKK ka në total 53 anëtarë (38 kompani anëtarë, 9 profesionist / student dhe 6 anëtarë bashkëpunues).
Gjatë vitit 2016, të hyrat e STIKK ishin 289,995.27 € (54% më shumë krahasuar me 157,620.00 € të vitit 2015), ndërsa shpenzimet kapin shumën prej 304,709.79 € (67%
më shumë krahasuar me 202,685.96 € në vitin 2015).
Në mënyrë që STIKK të kaloj këtë fazë të vështirë, të gjitha kompanive anëtare i është dërguar nje voucher me njoftimin e gjendjes aktuale të shoqatës, dhe si kjo shumë
e mjeteve e cila llogaritet si kontribut do të kompenzohet përmes shërbimeve.

•

Përkrahësit e STIKK për vitin 2016
GIZ (Përmes programit COSiRA), Ambasada Norvegjeze në Prishtinë, USAID (Përmes programit Empower), MTI, MZHE, MPMS, Kuvendi i Kosovës, Friedrich Ebert Stiftung.
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3. Aprovimi i agjendës së punës, formimi i kryesisë së punës, dhe procesverbal-mbajtësit
Z. Sahiti, Kryetar i bordit paraqiti pikat e rendit të ditës. Pas diskutimit rreth këtyre pikave, anëtarët e kuvendit morën:
VENDIM: Aprovohet rendi i ditës.
Sa i përket komisionit për Kryesi te punës u zgjodhën ne baza vullnetare dhe ishin:
1. Mentor Sahiti
2. Enver Doko
3. Zana Tabaku
Ndërsa procesverbal mbajtëse ishte znj. Fjolla Dubovci nga stafi i STIKK.

4. Diskutimi dhe aprovimi i raportit vjetor te STIKK
Në këtë pikë z. Sahiti propozoi që të votohet raporti vjetor i STIKK për vitin 2016. Me këtë rast anëtaret e kuvendit morën vendim:
VENDIM: Aprovohet unanimisht raporti vjetor.

5. Prezantimi i planit te punës dhe buxhetit per 2017
Plani i punës dhe buxhetit për vitin 2017 u prezantua nga z. Vigan Budima i cili tha se plani i punës për vitin 2017 është përgatitur ne përputhshmëri me Strategjinë
Nacionale të TIK.
Z. Vigan Budima, theksoi qe plani i punës është i grupuar në 5 objektivat e strategjisë dhe të gjitha aktivitetet kanë indikatorin e suksesit dhe buxhetin e specifikuar.
Për objektivin e parë, krijimin e një mjedisi të favorshëm legjislativ dhe politik për zhvillim të përshpejtuar të sektorit të TIK-ut, z. Budima theksoi se do të bëhet avokimi
për TIK-un si sektor me përparësi për zhvillimin ekonomik si dhe organizimi I kampanjave vetedijsuese ku do të ketë komunikim të rregullt me institucionet e Kosovës,
donatorët dhe palët tjera me interes përmes emailit, telefonatave apo takimeve direkte, gjithmonë me fokus në përmirësimin e ambientit për zhvillim të biznesit për
anëtarët tanë.
Poashtu, do të përgaditen position papers dhe studime për çështje të ndryshme me interes. Dy position papers dhe dy hulutime janë paraparë të përgaditen në bazë të
kërkesave të anëtarëve dhe nevojës së përgjithshme të sektorit të TIK, siç kemi bërë në raste të aplikimit të normave të reduktuara të TVSH-së për disa produkte dhe
shërbime të TIK, apo depërtimit dhe përdorimit të internetit në Kosovë.
Z. Budima përmendi takimet e rregullta me grupe të punës për ndryshime legjislative, zhvillim të kurrikulave, etj. Poashtu, ai tregoi që në mënyrë që sektori privat të jetë
sa më i përfshirë në vendime legjislative dhe strategjike, STIKK është pjesëmarrëse e rregullt e grupeve të punës, ku përfaqëson interesat e anëtareve të saj.
Z. Budima tregoj se si STIKK është duke punuar në funksionalizimin e zonës së lirë ekonomike për Parkun e Biznesit dhe të Teknologjisë në Bernicë.
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Në vazhdim z. Budima tregoi se Strategjia e Kosovës për TI është paraparë të funksionojë në bazë të 9 Shtyllave kryesore, ku secila shtyllë ka nevojë për një Grup të
Eksperteve për asistim të procesit të mbarëvajtjes.
Meqenëse kompanitë dhe universitetet kanë interese të përbashkëta të avancimit të të rinjeve, STIKK do të shërbejë si urë lidhëse ndërmjet tyre.
Referuar objektivit të dytë, zhvillimi i burimeve njerëzore në pajtueshmëri me nevojat e sektorit të TIK-ut është duke u implementuar përmes organizimit të trajnimeve
në përputhje me nevojat e sektorit, duke u bazuar në raportin Skills Gap 2015 dhe E-Competence Framework të BE-së.
Poashtu, vazhdojnë zhvillimi i trajnimeve për të rinj në bazë të programit të STIKK Education duke i’u ofruar mundësi për praktikë pjesëmarrësve tek kompanitë anëtare të
STIKK.
Z. Budima theksoi se do të organizohen edhe trajnime të avancuara sipas nevojave të anëtarëve. STIKK do të merr pjesë në takime dhe në dhënien e rekomandimeve për
përmirësim të kurrikulave të arsimit të mesëm dhe të lartë. STIKK dëshiron të i asistojë universiteteve, si atyre publike edhe atyre private, që të I përditësojnë kurrikulat
dhe programet mësimore, në menyrë që studentet e tyre të përgaditen sa më mirë për të u futur në tregun e punës.
Objektivi i tretë, ofrimi i shërbimeve për anëtarë me qëllim të krijimit të mundësive të reja biznesore përmes krijimit të ambienteve të reja për zhvillim të bizneseve startup,
të vogla dhe të mesme duke përfshirë ato në aktivitete të reja dhe ofrimit të mundësive në krijimin e bashkëpunimit me kompanitë tjera vendase dhe ndërkombëtare.
Për funksionalizimin e Parkut të Biznesit dhe të Teknologjisë (BT Park) në Bërnicë do të angazhohet një konsulent i jashtëm që do të punoj në zhvillimin e biznes planit të
operimit dhe funksionalizimit. Në të njejtën kohë do të zhvillohen takime me kompanitë anëtare të STIKK për mënyrën e sistemimit të tyre në Parkun e Biznesit dhe të
Teknologjisë.
Edhe këtë vit, Z. Budima tregoi se do te gjenerohet një raport për IT barometër përmes të cilit do të mbledhen të dhënat e kompanive anëtare të STIKK rreth operimit të
tyre, dhe detaje më specifike rreth importit/eksportit të produkteve/shërbimeve të ofruara nga ta. Gjatë zhvillimit të këtij raporti do të ketë takime individuale me secilën
nga kompanitë anëtare të STIKK.
Të gjitha aktivitetet e zhvilluara nga STIKK do të përmbledhen në buletinin tremujor të STIKK, ku shpjegohen detajet dhe pikat kryesore të aktiviteteve përkatëse. Buletini
tremujor mbi aktivitetet e STIKK do të shpërndahet tek të gjitha kompanitë anëtare të STIKK.
Poashtu, do të bëhet njoftimi i mundësive për financim dhe shpërndarja e tyre tek anëtaret.
Z. Budima përmendi zhvillimin i webfaqes Outsource2Kosovo, e cila do të përmbajë informata vetëm për shërbimet e eksportit nga STIKK. Të gjitha informata si statistikat
e përgjithshme të eksportit nga kompanitë anëtare të STIKK, detajet rreth business leads, dhe shërbimeve të tjera të gjinden të gjitha në një vend.
Për më tepër, u shtua se do të bëhet funksionalizimi i komiteteve specifike (Eksport i Shërbimeve, Legjislacion etj.)
Z. Budima theksoi se zhvillimi i manualit për eksport shërbimet e IT-së do të krijohet me qëllimin që të shërbejë si udhëzues për kompanitë e IT-së dhe përmbajë
informacionet kyçe për shërbimet dhe produktet eksportuese.
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Gjatë takimeve me shoqatat biznesore në Kosovë dhe në vendet tjera në ngjarje dhe organizime të ndryshme, STIKK do të fokusohet në ndërtimin dhe fuqizimin e lidhjeve
me ato në mënyrë që të krijojë bashkëpunime të reja potenciale.
STIKK do të vazhdoj implementimin e ngjarjeve B2B me partnerë ndërkombëtar duke mundësuar pjesëmarrjen e kompanive anëtare në bazë të pakos së anëtarësisë.
Poashtu, z. Budima përmendi se STIKK do të vazhdoj me organizimin e Festivalit Teknologjik KosICT duke zgjeruar edhe aktivitetet dhe rritjen e pjesëmarrjes së folësve,
bizneseve, dhe investitorëve ndërkombëtarë.
STIKK do të bashkëpunoj me organizatat dhe shoqatat të cilat merren me sektorë tjerë privat në organizimin e ngjarjeve B2B, në mënyrë që kompanitë anëtare të krijojnë
mundësi bashkëpunimi në tregun vendor.
Z. Budima shpjegoi objektivi i katërt, krijimi i kushteve për veprimtari të qëndrueshme të STIKK-ut parasheh promovimin e aktiviteteve të STIKK-ut, takimet, konferencat,
ngjarjet B2B në TV, radio dhe rrjete sociale. Z. Budima tregon se STIKK do të bëj përgaditjen dhe implementimin e skemës për kontratat e suksesshme të gjeneruara nga
"Business Leads". Ky aktivitet parasheh përgaditjen e një Dokumenti/Udhëzuesi i cili parasheh që STIKK do të përfitojë për çdo kontratë të sukseshme nga Business Leads
të dërguara nga STIKK apo nga pjesëmarrja në B2B të cilat organizohen nga STIKK. Për më shumë, duke pasur parasysh zhvillimet e reja drejt themelimit të Parkut të Biznesit
dhe të Teknologjisë, stafi i STIKK do të ketë nevojë për ngritje të kapaciteteve sa i përket funksionalizimit të një Parku të tillë dhe zhvillimit të tij të mëtutjeshëm deri në
vetqëndrueshmeri.
Sipas objektivit të pestë, mbështetja e anëtarëve për ushtrimin e përgjegjësisë shoqërore të sektorit të TIK-ut, Z. Budima përmend se STIKK bën promovimin e CSR
aktiviteteve të anëtarëve. Poashtu, vite me rradhë STIKK së bashku me ICK organizojnë çdo 4 muaj dhurim vullnetar të gjakut, dhe synohet që edhe këtë vit të vazhdohet
njejtë.

6. Diskutime, sugjerime dhe aprovimi i planit të punës dhe buxhetit për 2017
Pas prezantimit te planit te punës disa prej anëtarëve dhanë propozime te cilat ndërlidheshin me plan te punës për vitin 2017. Propozimet ishin:
1) Z. Arben Ymeraga dhe Z. Gëzim Pula propozuan që STIKK të marrë pjesë në projektet FP7 në kuadër të R&D. Drejtoresha ekzekutive e STIKK, znj. Vjollca Çavolli tregoi
se projektet e FP7 nuk kanë ende fokus të specifikuar, dhe STIKK është duke konsideruar të gjej partneritet me universitete publike apo private të hyj në konzorcium
për pjesën R&D;
2) U propozua të bashkëpunohet me Ministrinë e Diasporës në mënyrë që të krijohet një ambient më i përshtatshem për sektorin e IT-së. Të krijohet një website si
databazë dhe të rregullohet ambienti i të bërit biznes. Poashtu, të krijohen më shumë kontakte edhe me ambasadorë me qëllim që të ndihmojnë zhvillimin e biznesit
mes Kosovës dhe shteteve tjera.
VENDIM: Aprovohet plani i punës dhe buxhetit për 2017.
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STIKK APLIKON NË THIRRJE PËR PROJEKTE
STIKK aplikon në thirrje për projekte me tema të cilat synojnë ta përforcojnë rolin e TIK në Kosovë. STIKK aplikoi në këto thirrje për aplikim: NED (National Endowement
of Democracy), në Ministrinë e Integrimit Evropian, MTI/KIESA (Promovim i eksportit dhe promovim i potencialeve turistike të Kosovës), në GIZ YES (Youth, Employment
and Skills), në RCC (Regional Cooperation Council), në Ambasadën Gjermane (German Embassy 2017 Fund) dhe në Ambasadën Amerikane (Democracy Commission Small
Grants Program). Nga këto thirrje, STIKK u refuzua nga RCC, NED, MTI/KIESA, Ambasada Gjermane, Ambasada Amerikane, Ministria e Integrimit Evropian, ndërsa është
aprovuar projekt propozimi nga ana e GIZ YES.
9 Qershor 2017

NËNSHKRIMI I KONTRATËS ME GIZ
Pas disa muajsh pritjeje, u nënshkrua kontrata në vlerë prej 139,116.65 euro me GIZ. Kjo kontratë ka kohëzgjatjen prej 6 muajsh, ndërsa aktivitetet e parapara janë të
ndara në pako të punës:
§
§
§
§
§

Pako 1: Export promotion (Participating in an international B2B Matchmaking event; Organizing KOSICT 2017);
Pako 2: Company excellence & Quality (Organizing three professional trainings; Organizing a new round of STIKK Education);
Pako 3: Investment Promotion (Establishing the Tech Park Prishtina; Developing the Outsource2Kosovo platform);
Pako 4: Domestic Market development (Implementing B2B matchmaking events with selected Domestic Market target Industries);
Pako 5: IT Promotion policy (Implementing the IT Industry Barometer).

5 korrik 2017

NËNSHKRIMI I KONTRATËS ME YES PROGRAMIN (GIZ)
Kontrata në vlerë prej 18,304.35 EUR u nënshkrua me 5 Korrik me programin YES të GIZ-it. Qellimi i projektit është krijimi i mundësive për punësim te të rinjve përmes
skemës së praktikes në kompanitë e TIK. Skema parasheh që kompanitë mikpritëse të paguajnë muajin e parë për praktikanta, ndërsa 4 muajt e ardhshëm i paguan STIKK
me donacion të këtij programi. Deri me diten e raportimit janë vendosur vetëm 16 persona (plani ka qënë për 30) dhe kjo për shkak së kompanitë kanë vendosur së nuk
kanë nevojë në këtë periudhe kohore për praktikantë.
1, 3 dhe 6 Nëntor 2017

MARRËVESHJE MIRËKUPTIMI ME SHOQATA DHE ODA TË NDRYSHME
Në mënyrë që të zhvillohen bashkëpunime në të ardhme, të asistojnë, promovojnë, përkrahin dhe të ngritin nivelin e bashkëpunimit reciprok në mes tyre dhe të
anëtarëve të tyre, STIKK nënshkroi marrëveshje mirëkuptimi me: Shoqatën Kosovare për Marketing të Veshmbathjeve - SHKMV (1 Nëntor), Shoqatën e Përpunuesve të
Drurit të Kosovës - SHPDK (3 Nëntor) dhe Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare - OEGJK (6 Nëntor).
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Objektivi 5. Mbështetja e anëtarëve në ushtrimin e përgjegjësisë sociale në sektorin e TIK
14 Shkurt, 22 Qershor dhe 19 Tetor 2017

DHURIMI VULLNETAR I GJAKUT NGA STIKK DHE ICK
Në ambientet e ICK-së kete vit eshte dhuruar gjak tri here ne kuader te aksionit tradicional të dhurimit të gjakut (14 Shkurt, 22 Qershor dhe 19 Tetor). Në aksionin për
dhurimin vullnetar të gjakut do të ftohen ishin pjesë stafi i ICK dhe STIKK, ekipet e inkubatorit të ICK-së dhe përfaqësues të kompanive anëtare të STIKK.
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TË HYRAT DHE SHPENZIMET
Të hyrat
Gjatë vitit 2017, të hyrat e STIKK ishin 238.769,64 € (19,38% më pak krahasuar me 289.995,27 € të vitit 2016), dhe atë nga 5 burime të mjeteve: GIZ COSiRA, Programi i BEsë Cross-Border Cooperation, Ambasada Norvegjeze, GIZ YES dhe të hyrat nga STIKK (anëtarësia, participimi në trajnime dhe aktivitete tjera). Detajet e të hyrave janë të
prezantuara në tabelën në vazhdim:
GIZ COSiRA

GIZ YES

Norwegian
Embassy

CBC

STIKK

Jan - Dec 17

Ordinary Income/Expense
Income
Total Income
Training Fees

7.000,00

7.000,00

-21.349,41

152.234,29

Membership Fees

21.910,00

21.910,00

Program Service Fees

57.625,35

57.625,35

65.185,94

238.769,64

Program Income

Total Income

125.162,29

125.162,29

14.454,86

14.454,86

4.090,72

4.090,72

29.875,83

29.875,83
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Shpenzimet
Gjatë periudhës raportuese, shpenzimet kapin shumën prej 239.568,29 € (23,93% më pak krahasuar me 304.709,79 € në vitin 2016). Disa nga projektet nuk janë mbyllur
këtë fundvit, pasi që edhe kontratat, por edhe kohëzgjatja është e ndryshme. Pasqyra e shpenzimeve në detaje është e prezantuar ne tabelën në vazhdim:
GIZ COSiRA
Expense
2. Export Promotion

Norwegian
Embassy

GIZ YES

CBC

STIKK

Jan - Dec 17

17,797.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,797.00

3. Company Excellence & Quality

62,474.19

0.00

0.00

0.00

0.00

62,474.19

4 Investment Promotion

13,699.99

0.00

0.00

0.00

0.00

13,699.99

5. Domestic Market Development

2,489.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,489.00

6. Promotion Policy

5,158.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,158.00

Depreciation Expense

0.00

0.00

0.00

0.00

8,128.93

8,128.93

Humbjet nga ushtrimi i veprimt.

0.00

0.00

0.00

0.00

1,156.40

1,156.40

414.30

0.00

0.00

0.00

297.24

711.54

Meetings

0.00

0.00

0.00

0.00

25.03

25.03

Other Expenses

0.00

0.00

0.00

0.00

211.70

211.70

Presentation & Event expenses

0.00

0.00

0.00

0.00

261.13

261.13

Profesional Services

0.00

0.00

0.00

7,730.00

1,597.20

9,327.20

Program Activities

0.00

0.00

0.00

0.00

14,777.27

14,777.27

Subgrantees expenses

0.00

0.00

0.00

24,000.00

0.00

24,000.00

22,501.12

6,654.86

4,090.72

5,113.18

20,105.93

58,465.81

0.00

7,500.00

0.00

0.00

0.00

7,500.00

610 · Admin Costs/Operations

628.69

300.00

0.00

0.00

11,096.51

12,025.20

620 · Facilities and Equipment

0.00

0.00

0.00

0.00

559.90

559.90

630 · International travel & transp.

0.00

0.00

0.00

0.00

800.00

800.00

125.162,29

14.454,86

4.090,72

36.843,18

59.017,24

239.568,29

Local and Regjional travel

600 · Salary long term Local Staff
601 · Paid Internships

Total Expense
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MBLEDHJET E BORDIT
Gjatë vitit 2016 u mbajtën gjithsej 3 mbledhje të Bordit të STIKK (3 të rregullta, 0 të jashtëzakonshme).

Mbledhja katërdhjetë e tetë: 19 Janar 2017 (e rregullt)
Pikat e rendit te ditës te cilat u diskutuan gjate kësaj mbledhjeje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Diskutimi dhe aprovimi i Procesverbalit nga mbledhja e katërdhjetë e shtatë, mbajtur më 7 Dhjetor 2016
Diskutimi dhe aprovimi i Raportit tre-mujor Tetor – Dhjetor 2016
Diskutimi i Raportit Vjetor 2016
Diskutimi i Pakos së re të Anëtarësisë
Diskutimi i Planit të Punës për vitin 2017
Caktimi i datës për Mbledhjen IX të Kuvendit të STIKK
Të ndryshme:
• Parku i Biznesit në Bernicë
• Computex Taipei

Vendimet:
§ Miratuan unanimisht Procesverbalin e mbledhjes së katërdhjetë e shtatë të Bordit të STIKK
§ Aprovohet raporti tre-mujor Tetor-Dhjetor 2016 me 5 vota për, dhe 2 abstenime
§ Miratohet unanimisht Raporti Vjetor 2016 me 6 vota të anëtarëve të Bordit të STIKK
§ Propozimi i Pakove të Reja të Anëtarësisë po shtyhet, nuk pranohet në këtë mënyrë pasi që nuk është koha dhe nuk po e zgjidh problemin akut
të financimit të Shoqatës
§ Propozimi tjetër është deponimi i shumës 500 Euro prej të gjitha kompanive anëtare që do të kthehet si sherbim në të ardhmen
§ U diskutua dhe u vendos që Mbledhja IX e Kuvendit të STIKK të mbahet më 01.03.2017
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Mbledhja katërdhjetë e nëntë: 14 Qershor 2017 (e rregullt)
Pikat e rendit te ditës te cilat u diskutuan gjate kësaj mbledhjeje:
1. Diskutimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e katërdhjetë e tetë, e mbajtur më 19 janar 2017;
2. Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor (Janar-Mars 2017) të STIKK;
3. Të ndryshme: § Zëvendësim në Komitetin e Pranimit të startupeve të rinj në ICK (propozuar nga z. Dardan Vokshi), § Trajtimi i çështjes së
Crypto-currency, cilat janë përfitimet, rreziqet dhe çfarë çasje duhet të ketë STIKK ndaj kësaj teme (propozuar nga z. Ermal Sadiku).
Vendimet:
§ Miratuan unanimisht Procesverbalin e mbledhjes së katërdhjetë e tetë të Bordit të STIKK
§ Aprovohet raporti tre-mujor Janar-Mars 2017
§ Anëtarë e bordit rekomanduan që të informohen edhe anëtarët e bordit joprezent në këtë mbledhje për vendet e lira në këtë komitet, ku
pastaj të gjithë do të kenë mundësinë e barabartë për nominim.

Mbledhja pesëdhjetë: 23 Tetor 2017 (e rregullt)
Pikat e rendit te ditës te cilat u diskutuan gjate kësaj mbledhjeje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diskutimi dhe aprovimi i procesverbalit nga mbledhja e katërdhjetë e nëntë, e mbajtur më 14 Qershor 2017;
Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor (Prill-Qershor 2017) të STIKK;
Diskutimi dhe aprovimi i raportit tremujor (Korrik-Shtator 2017) të STIKK;
Konferenca KOSICT;
Anetaresimet e reja;
Të ndryshme.

Vendimet:
§
§
§

Miratohet unanimisht Procesverbali i mbledhjes së katërdhjetë e nëntë të Bordit të STIKK;
Aprovohet raporti tre-mujor Janar-Mars 2017 me 5 vota për edhe, 0 abstenime;
Anëtarë të tjerë të bordit rekomanduan që të informohen edhe anëtarët e bordit jo-prezent në këtë mbledhje për vendet e lira në këtë
komitet, ku pastaj të gjithë do të kenë mundësinë e barabartë për nominim.

