
            
 

 

QENDRAT KËRKIMORE- CEI, EIT DHE JRC 

QENDRA E PËRBASHKËT E KËRKIMIT SHKENCOR E BE-SË (ANGL JOINT 

RESEARCH CENTER – JRC) 

 

Çfarë është Qendra e Përbashkët e Kërkimit Shkencor e BE-së (angl. Joint Resaerch 

Center- JRC)  

 

Qendra e Përbashkët Kërkimore (JRC), është një strukturë e brendshme e Komisionit 

Europian e cila punëson shkencëtarë për të realizuar kërkime shkencore që ofrojnë këshilla 

dhe mbështetje të pavarur për politikat e BE-së. JRC është  Drejtori e Përgjithshme e 

Komisionit Europian nën përgjegjësinë e Tibor Navracsics, Komisioner për Edukimin, 

Kulturën, Rininë dhe Sportet. Bordi i saj drejtues  këshillon Drejtorin e Përgjithshëm për 

çështje të lidhura me rolin dhe menaxhimin shkencor, teknik dhe financiar të JRC.  Zyrat 

Kryesore të  JRC dhe Drejtoria e Koordinimit të Politikave Mbështetëse ndodhen në Bruksel. 

Drejtoria e Burimeve i ka zyrat pranë JRC në Bruksel, GEEL (Belgjikë), dhe Ispra (Itali). 

 

Cilat janë Institutet e Laboratorët e Qendrës së Përbashkët të Kërkimit Shkencor të 

BE-së (angl. Joint Research Center- JRC) 

 

 Instituti për Mjedisin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm (IES) 

 Instituti për Energjinë dhe Transportin (IET) 

 Instituti për Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit (IHCP) 

 Instituti për mbrojtjen dhe Sigurinë e Qytetarëve (IPSC) 

 Instituti për Studimet e Ardhshme Teknologjike (IPTS) 

 Institute për Elementët Transuranium (ITU) 

 Insituti për Referencat e Materialeve dhe Matjeve (IRMM) 

 

Instituti për Mjedisin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm (angl.The Institute for 

Environment and Sustainability - IES)  

Misioni i Institutit (JRC) për Mjedisin dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm është të ofrojë 

mbështetje shkencore dhe teknike për politikat e BE-së lidhur me mbrojtjen e mjedisit dhe një 

menaxhim më efikas e të qëndrueshëm të burimeve natyrore në nivel europian dhe global.  

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ies 

 

Instituti për Energjinë dhe Transportin (angl. The Institute for Energy and Transport- 

IET) 

Misioni i JRC-IET është të sigurojë mbështetje, teknologji dhe inovacion për politikat e 

Bashkimit Europian mbi prodhimin, shpërndarjen dhe përdorimin e e qëndrueshëm të 

energjisë dhe transportit. 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/iet 

 

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ies
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ies
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ies
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/iet
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/iet


            
Instituti për Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit (angl. The Institute for Health 

and Consumer Protection -IHCP) 

 

Misioni i Institutit për Shëndetin dhe Mbrojtjen e Konsumatorit (IHCP) është t’i ofrojë 

mbështetje politikave të BE-së në këtë sektor përmes rezultateve të studimeve shkencore në 

fushën e ushqimeve, produkteve të konsumit, kimikateve dhe shëndetit publik. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ihcp 

 

Instituti për mbrojtjen dhe Sigurinë e Qytetarëve (angl. The Institute for the Protection 

and Security of the Citizen -IPSC)  

 

Misioni i Institutit për mbrojtjen dhe Sigurinë e Qytetarëve (JRC-IPSC) është të 

përmirësojë sigurinë dhe stabilitetin e shoqërisë Europiane përrmes kërkimeve  

shkencore që mund të kthehen në  rezultatet të matshme. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipsc 

 

Instituti për Studimet e Ardhshme Teknologjike (angl. The Institute for Prospective 

Technological Studies -IPTS) 

 

Instituti për Studimet e Ardhshme Teknologjike ofron përgjigje me bazë shkencore për sfidat 

politike të dimensionit socio-ekonomik si dhe shkencor/teknologjik.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts 

 

Insituti për Referencat e Materialeve dhe Matjeve (angl.The Institute for Reference 

Materials and Measurements -IRMM)  

Misioni i Institutit për Referencat e Materialeve dhe Matjeve (JRC-IRMM) është të 

mbështesë konkurencën industriale, cilësinë e jetesës dhe sigurinë në BE duke hartuar 

standarte të avancuara të matjes. 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/irmm 

 

Instituti për Elementët Transuranium (angl.The Institute for Transuranium 

Elements -ITU)  

 

Misioni i JRC-UNT është që të sigurojë themelet shkencore për mbrojtjen e qytetarit 

evropian kundër rreziqeve që lidhen me trajtimin dhe deponimin e materialeve radioaktive.  

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/itu 

 

Mundësitë e ofruara nga JRC. 

 

JRC ofron mbështetje teknike dhe shkencore për të gjitha Projektet e Kërkim Zhvillimit 

vënien në zbatim dhe kontrollin e politikave të Bashkimit Europian. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ihcp
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ihcp
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ihcp
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ipsc
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ipsc
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipsc
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ipts
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/ipts
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/ipts
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/irmm
https://ec.europa.eu/jrc/en/about/irmm
https://ec.europa.eu/jrc/en/institutes/irmm
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JRC ofron përdorimin e Laboratorëve të saj shumë të specilalizuar dhe strumente matës 

bashkëkohor. JRC ofron konsulta dhe mbështetje për problematika të ndryshme që lidhen me 

zonat kyçe si energjia, transportet, informacionin, kimin dhe bioteknologjin, agrikulturën, 

mjedisin,  shëndetin, sigurin ushqimore për njerëzit dhe për kafshët, sigurin e brëndshme, 

sigurin nukleare dhe reaksioni ndaj katastrofave. 

 

JRC ofron vende pune për staf kërkimor shkencor dhe staf teknik. 

 

 

CEI-RRJETI I INICIATIVËS SË EUROPËS QËNDRORE E LINDORE PËR 

SHKENCË E TEKNOLOGJI (angl.The CEI Science & Technology Network (S&TN) 

 

Çfarë është Rrjeti i Iniciativës së Europës Qëndrore e Lindore për Shkencë e Teknologji 

(angl.The CEI Science & Technology Network (S&TN)? 

 

Rrjeti i Iniciativës së Europës Qëndrore e Lindore për Shkencë e Teknologji ( angl.The CEI 

Science & Technology Network (S&TN) u krijua në fillim të vitit 2004 dhe është i përbërë 

nga 7 qendra kërkimore shkencore që janë të vendosura në Trieste të Italisë ( rajoni Friuli-

Venezia Giulia) të cilat quhen si Institucionet Drejtuese( angl Lead Institutions –LI) dhe nga 

partnerët e tyre në rajonin e Iniciativës së Europës Qëndore 

 

Ky rrjet ofron mbështetje financiare për organizimin e seminareve konferencave 

workshopeve dhe kurseve të trajnimit. Shkencëtarëve të rinj nga vendet jo anëtare të BE-së u 

ofrohen mundësi të ndjekin aktivitete të tilla dhe të kryejnë kërkime shkencore në fusha të 

ndryshme në njërën nga 7 qendrat kërkimore shkencore që janë të vendosura në Trieste të 

Italisë 

 

Në këtë kuadër u zbatua edhe një program i veçantë i Rrjetit i Iniciativës së Europës 

Qëndrore e Lindore për Shkencë e Teknologji (angl.The CEI Science & Technology 

Network - S&T). Ky program u quajt Programi i Bursave të Kërkimit Shkencor të CEI-t 

(angl:CEI Research Fellowship Programme – CERES) 

 

Ai ishte një program i bashkëfinancuar nga Komisioni Europian përmes Programit të Shtatë 

Kuadër për  Kërkim Shkencor dhe Zhvillim Teknologjik- Seventh Framework Programme 

for Research and Technological Development (FP7) Marie Curie Action. CERES ka 

mbështetur gjithashtu lëvizjen e shkencëtarëve dhe studiuesve përgjatë vendeve të ndryshme 

të CEI-t me qëllim që të kontribuojë në zhvillimin e një shoqërie të mbështetur në dijen dhe 

në zgjeimin e Zonës  Europiane të Kërkimit Shkencor -ERA( angl. European Research Area).  

 

Programi CERES ofroi 30 bursa përgjatë periudhës 2009-2014 nga të cilat kanë përfituar 

studiues të ndryshëm ( psh post-doktorantë) nga vendet e CEI-t me qëllim që të kryejnë 

kërkime shkencore individuale në një nga 5 qendra kërkimore shkencore të CEI-t që janë të 

vendosura në Trieste të Italisë. 



            
 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut:http://www.cei.int/content/research-

fellowship-programme-ceres 

 

 

 

Qendrat Kërkimore Shkencore CEI 

 

 Qendra Ndërkombëtare për Inxhinierinë Gjenetike dhe Bioteknologjinë- (angl. 

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB)  

 Qendra Ndërkombëtare për Fizikën Teorike: (angl. International Centre for 

Theoretical Physics ABDUS SALAM – ICTP)  

 Shkolla Ndërkombëtare e Studimeve të Avancuara- (angl:International School for 

Advanced Studies - SISSA,  

 Synchrotron ELETTRA,  

 Qendra Eksperimentale për Biomjekësi- Cluster in Biomedicine – CBM 

 Instituti Kombëtar i Oqeanologjisë dhe Gjeofizikës Eksperimentale- (angl National 

Institute of Oceanography and Experimental Geophysics) 

 Konsorciumi i Zonës së Parkut Shkencor të Triestes-( angl.  Consortium Area Science 

Park (AREA)  

 

 

QENDRAT KËRKIMORE TË RRJETIT TË INICIATIVËS SË EUROPËS 

QËNDRORE E LINDORE PËR SHKENCË E TEKNOLOGJI ( angl.The CEI 

Science & Technology Network (S&TN)? 

 

Qendra Ndërkombëtare për Inxhinierinë Gjenetike dhe Bioteknologjinë- (angl International 

Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB) .  

 

ICGEB është një organizatë ndërkombëtare, ndërqeveritare, e cila operon në fushën e 

gjenetikës molekulare dhe bioteknologjisë. 

 

Mundësitë e ofruara nga (ICGEB) 

Përmes pjesëmarrjeve në trajnime dhe programe të bashkëpunimit shkencor, anëtarësimi në 

ICGEB lejon Shtetet Anëtare të kenë një qasje në mundësitë të reja për zhvillimin e 

bioteknologjisë në vendet e tyre përkatëse. Përveç kësaj, ICGEB është një forum unik 

ndërkombëtar, ku "ekspertët" mund të krahasojnë pikëpamjet e tyre mbi çështjet ekonomike-

sociale, çështjeve ligjore dhe etike të kërkimit, në fushën e bioteknologjisë. 

 

Financime: 

ICGEB ofron financime për projektet kërkimore shkencore nëpërmjet CRP - ICGEB (angl 

Research Grants Programme), bursa studimi për kërkuesit shkencor që marrin pjesë në 

programet e formimit (kurse teorike dhe praktike), bursa për doktoratura dhe post 

doktoratura. ICGEB ofron asistencë teknike për shtetet e saj anëtare duke vepruar si një  

http://www.cei.int/content/research-fellowship-programme-ceres
http://www.cei.int/content/research-fellowship-programme-ceres


            
 

 

bankë për depozitat e shtameve të mikroorganizmave që përdoren më së shpeshti në 

laboratore. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut:http://www.icgeb.org/home.html 

 

 

 

QENDRA NDËRKOMBËTARE PËR FIZIKËN TEORIKE,(angl NTERNATIONAL 

CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS ABDUS SALAM – ICTP) 

 

Për më shumë se 50 vjet, Qendra Ndërkombëtare për fizikën Teorike ABDUS SALAM 

(ICTP), ka qenë një forcë kryesore në përpjekjet globale për të çuar përpara  ekspertizën 

shkencore në vendet në zhvillim.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://www.ictp.it/ 

 

Shkolla Ndërkombëtare e Studimeve të Avancuara- (International School for Advanced 

Studies – SISSA)  

 

SISSA, Shkolla Ndërkombëtare për Studime të Avancuara u themelua në vitin 1978 dhe 

është një qendër shkencore ndërkombëtare e përsosmërisë akademike. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://www.sissa.it/ 

 

Synchrotron ELETTRA 

 

Elettra Sincrotrone Trieste është një laborator multidisiplinar ndërkombëtar i ekselencës, i 

specializuar në prodhimin sinkrotronit të një cilësie të lartë, të dritës lazer me elektrone të lira 

dhe aplikimin e saj në shkencat materiale. Misioni i saj është të promovojë rritje kulturore, 

sociale dhe ekonomike përmes: 

 Kërkimit bazë dhe të aplikuar; 

 Trajnimit teknik dhe shkencor; 

 Transferimit të teknologjisë dhe dijeve. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://www.elettra.trieste.it/ 

 

Qendra Eksperimentale për Biomjekësi- (angl Cluster in Biomedicine–CBM ) 

CBM koordinon klusterin teknologjik në fushën e biomjekësisë në Friuli Venezia Giulia. Ai 

është themeluar në 2004 dhe menaxhon një rrjet qendrash shkencore, kompani, struktura 

qeveritare, agjenci zhvillimi dhe partnerë financiarë me qëllim që të krijojë sinergji ndërmjet 

kërkimit, trajnimit dhe transferimit teknologjik.  

 

http://www.icgeb.org/home.html
http://www.ictp.it/
http://www.sissa.it/
http://www.elettra.trieste.it/


            
 

Mundësitë e ofruara nga CBM: 

CBM vë në dispozicion për partnerët e vetë dhe përdoruesit e jashtëm,  laboratorët shkencor 

që janë një platform teknologjike të pajisura me strumente matëse bashkëkohore.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://www.cbm.fvg.it/ 

 

Instituti Kombëtar i Oqeanologjisë dhe Gjeofizikës Eksperimentale- (angl. National 

Institute of Oceanography and Experimental  Geophysics )  

 

 

Instituti Kombëtar i Oqeanologjisë dhe Gjeofizikës Eksperimentale (OGS) është një Ent 

Publik Kërkimor që ushtron aktivitetin e tij në Zonën Europiane të Kërkimit Shkencor 

(E.R.A) dhe në arenën ndërkombëtarë duke pasur synim kryesor fushat e kërkimit shkencor 

në: 

- Oqeanografi ( Fizikë, Kimi dhe Biologji) 

- Gjeofizikë dhe Gjeologji Detare 

- Gjeofizikë Eksperimentuese dhe Eksploruese 

 

Instituti ka si qëllim të luajë një rol të rëndësishëm dhe gjithmonë e më tërheqës në 

sistemin e kërkimit shkencor italian dhe ndërkombëtar duke përkrahur bashkëpunimin 

me institutet e tjera kërkimore shkencore dhe ofruar përfitime për komunitetin 

 

Mundësitë e ofruara nga OGS: 

Bursa studimi për kërkuesit shkencorë, Grante Kërkimore dhe Kurse Doktorature duke u 

bazuar në marrëveshjet e lidhura me universitetet. Trasferim të Teknologjive dhe Njohurive 

të reja në fushën e Kërkimit Shkencor. Mbështetje të Kërkimit Shkencor nëpërmjet 

financimeve scouting dhe konsultimit të projektit. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut http://www.ogs.trieste.it/en 

 

Konsorciumi i Zonës së Parkut Shkencor të Triestes- (angl. Consortium Area Science 

Park-AREA)  

 

Parku Shkencor AREA përfaqëson një standart kombëtar për transferimin teknologjik, dhe 

një Park Teknologjik Shkencor multi-sektorial ku kërkimi, zhvillimi dhe inovacioni kanë 

rezultate të shkëlqyera.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: 

http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/ 

 

 

 

 

http://www.cbm.fvg.it/
http://www.ogs.trieste.it/en
http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/


            
 

 

INSTITUTI EUROPIAN I TEKNOLOGJISË & INOVACIONIT dhe 

KOMUNITETET E DIJES & INOVACIONIT (angl: The European Institute of 

Innovation and TechnologyEIT and Knowledge & Innovation Communities EIT 

&KIC) 

 

Instituti Europian i Teknologjisë dhe Inovacionit (EIT), synon të nxisë dhe mbështesë 

strategjinë e inovacionit brenda BE-së. Instituti Europian i Teknologjisë dhe Inovacionit 

synon të forcojë afatësinë e BE-së për inovacion çka përkthehet në një përshatsje sa më 

të shpejtë të zhvillimit duke qenë një hap përpara në ofrimin e zgjidhjeve të shpejta 

përballë problemeve shoqërore e duke nxjerrë produkte që politësojnë nevojat dhe 

kërkesat e konsumatorëve. 

 

Misioni i EIT  

 Të rrisë rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe konkurueshmërinë  

 Të forcojë kapacitetin e inovacionit të Shteteve Anëtare të BE-së 

 Të krijojë sipërmarrësit e së nesërmes dhe ti përgatisë për sfidat e ardhshme të 

inovacionit 

 

EIT krijon një nivel të pazakontë të bashkëpunimit mes qendrave të inovacionit dhe 

ekselencës së kërkimit shkencor me qëllim nxitjen e procesit të inovacionit: 

 Nga ideja tek produkti; 

 Nga laboratori tek tregu; dhe 

 Nga studenti tek sipërmarrësi. 

 

Axhenda  Strategjike e Inovacionit (angl .The Strategic Innovation Agenda (SIA) dhe 

Rregullorja e amenduar e EIT , e miratuar nga Parlamenti Europian dhe Këshilli i Ministrave 

të BE-së në Dhjetor 2013 përcakton kuadrin e veprimtarisë  të EIT për periudhën nga 20140-

2020. EIT do të kontribuojë  në mënyrë aktive për të arritur objektivat e vendosura në 

programin kuadër të BE-së për kërkim shkencor Horizon2020. Programi i BE-së për 

Kërkimin Shkencor 2020 është një nga shtyllat bazë të Unionit të Inovacionit , një prej 

iniciativave bazë të strategjisë Europa 2020  e cila synon të forcojë konkurueshmërinë e BE-

së në nivel global 

 

Disa nga elementët kyç të kësaj strategjie janë : 

 

 akordimi i një buxheti prej 2.7 miliardë Euro për EIT brenda  buxhetit prej 80 

miliardë Eurosh që ka Programi i BE-së për Kërkim Shkencor&Inovacion Horizon 

2020; 

 konsolidimi dhe zhvillimi i mëtejshëm i 3 Komuniteve të Inovacionit dhe Dijes ( angl. 

Knowledge & Innovation  Communities – KIC) të tillë si: KIC- Klima; KIC- Energji 

dhe  Laboratoret e EIT për Teknologjitë e Informacionit & Komunikimit (angl 

Climate-KIC, EIT ICT Labs and KIC InnoEnergy).; 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0892:0923:EN:PDF
http://www.climate-kic.org/
http://www.eitdigital.eu/
http://www.kic-innoenergy.com/


            
 

 

 krijimi në faza të ndryshme i 5 Komuniteve të Inovacionit dhe Dijes (angl.Knowledge 

& Innovation  Communities – KIC)  

 

Skema Rajonale e Inovacionit e EIT ( angl The EIT Regional Innovation Scheme 

(RIS), është një mënyrë që EIT të zgjerojë pjesëmarrjen e partnerëve të ndryshëm në 

aktivitetet e saj. 

 

EIT është iniciativa e parë e BE-së që integron plotësisht 3 anët e Trekëndshit të Dijes( arsim 

i lartë, kërkim shkencor dhe biznes) nëpërmjet të ashtuquajturve Komunitete të Dijes e 

Inovacionit (angl Knowledge and Innovation Communities (KICs). 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://eit.europa.eu/ 

 

KOMUNITET E DIJES & INOVACIONIT TË INSTITUTIT EUROPIAN TË 

TEKNOLOGJISË DHE INOVACIONIT (angl Knowledge & Innovation 

Communities- KIC EIT) 

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për Lëndët e Para të EIT ( angl EIT Raw Materials -

Knowledge and Innovation Community KIC EIT  

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për Lëndët e Para të EIT (angl EIT Raw Materials 

Knowledge and Innovation Community (KIC) ka për qëllim që ta shndërrojë vartësinë e 

Europës nga lëndët e para në një fuqi strategjike për vetë Europën. Synimi dhe misioni i saj 

është të nxisë një hov të konkurueshmërisë e rritjes ekonomike të sektorit Europian të lëndëve 

të para nëpëmjet një inovacioni dhe sipërmarrje që ndryshon në mënyrë rrënjësore.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: http://www.eitrawmaterials.eu 

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për Shëndetin  të EIT ( ang EIT Health -Knowledge 

and Innovation Community KIC EIT 

 

EIT Health është një konsorcium i përbër nga më shumë se 50 partnerë kryesorë dhe 90 të 

asociuar që përbëhen nga biznese lider, qendra kërkimore dhe universitete të cilat u përkasin 

14 vendeve të BE-së. EIT Health është krijuar si një Komunitet i Dijes dhe Inovacionit (KIC) 

nga Bordi Drejtues i EIT në 09 Dhjetor 2014.  

 

Qëllimet dhe impakti 

Qëllimi i EIT Health është të kontribojë në rritjen e konkurueshmërisë së industrisë 

Europiane, përmirësimin e cilësisë së jetesës së qytetarëve Europianë dhe qëndrueshmërinë e 

sistemit shëndetësor.  

 

 

http://eit.europa.eu/activities/outreac/eit-regional-innovation-scheme-ris
http://eit.europa.eu/activities/outreac/eit-regional-innovation-scheme-ris
http://eit.europa.eu/
http://www.eitrawmaterials.eu/


            
 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni linkut: https://www.eit-health.eu; 

http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health 

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për Energjinë të EIT (angl InnoEnergy- Knowledge 

and Innovation Community KIC Innoenergy EIT) 

 

KIC InnoEnergy është një nismë europiane që nxit inovacionin, sipërmarrjen   dhe edukimin 

në fushën e energjisë së qëndrueshme duke sjellë së bashku (bashkuar) akademikë, biznese 

dhe institute kërkimi. Qëllimi  është që të krijojnë një përshtypje pozitive për energjinë e 

qëndrueshme në Europë. Ata e bëjnë këtë duke sjellë në jetë produkte, shërbime inovative 

dhe kompani të suksesshme.  

 

KIC –INNOENERGY ofron shërbime të përshpejtuara për start-up-et dhe sipërmarrjet duke 

mbështetur sipërmarrësit me idetë e tyre të biznesit. duke Forcuar modelet e  biznesit, duke 

ngritur grupe ekspertësh, dhe duke dhëne akses në financë.  

 

KIC –INNOENERGY mbështet inovacionin në këtë fushë dhe sjellë në jetë ide inovative të 

cilat kanë ndikim pozitiv në energjinë e qëndrueshme në Europë.  

 

KIC –INNOENERGY ofron programe studimore Master dhe Phd të cilat përcjellin njohuri 

dhe aftësi tek studentët dhe menaxherët që do të formojnë të ardhmen e sektorit të energjisë.  

 

KIC InnoEnergy është një nga Komunitetet e para të Dijes dhe Inovacionit (KIC) nxitur nga 

Instituti Europian i inovacionit dhe teknologjisë. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni: http://www.kic-innoenergy.com/ 

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për Teknologjinë Dixhitale të EIT ( angl EIT  

Digital- Knowledge and Innovation Community KIC  Digital) 

 

EIT Digital investon në fusha strategjike për të nxitur zhvillimin e tregut të teknologjive 

dixhitale duke u mbështetur në kërkimin shkencor. Veprimtaritë e tij edukative dhe inovative 

organizohen në ambientet e EIT dhe qendrat e tjera , ku studentët, kërkuesit, inxhinierët,dhe 

sipërmarrësit mblidhen së bashku për të nxitur dixhitalizimin e shoqërisë.  

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni:https://www.eitdigital.eu/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.eit-health.eu/
http://eit.europa.eu/eit-community/eit-health
http://www.kic-innoenergy.com/
https://www.eitdigital.eu/


            
 

 

Komuniteti i Dijes dhe Inovacionit për  Klimën I EIT(angl EIT  Climate- Knowledge 

and Innovation Community KIC   Climate) 

 

Climate-KIC është një nga tre Komunitetet e Dijes dhe Inovacionit (KIC) të krijuara në vitin 

2010 nga Instituti Europian për Teknologji dhe Inovacion (EIT), me qendër në Budapest. EIT 

është organ i BE-së dhe ka për qëllim të nxisë e mbështesë rritjen e qëndrueshme ekonomike. 

 

Për më shumë informacion lutemi referojuni: http://www.climate-kic.org/ 

 

http://www.climate-kic.org/

