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REFERENCA: SEE/D/0335/1.1/X
EKSPERT IT NË MBËSHTETJE TË PROJEKTIT NOBLE-IDEAS
1. BACKGROUND INFORMATION
1.1 Vendi Përfitues
Republika e Shqipërisë

1.2 Authoriteti Kontraktues
Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
Referenca: SEE/D/0335/1.1/X „Young InNOvators Network for
SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector”.
Informacion mbi Projektin
Projekti NO-Ble Ideas, Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the
Agro-Food Sector,

Projekti synon zhvillimin e qëndrueshëm me vetëdijen se inovacionet në
sektorin agro -ushqimor mund të kontribuojnë në këtë zhvillim; bindja se
inovacionet duhet të përfshijnë sa më shumë ide të kërkuesve të rinj në sajë
të mbështetjes së sipërmarrësve me shpirt inovativ (duke shkrirë kështu
ofertën me kërkesën për inovacion ), prania, në të gjitha vendet partnere, të
festivaleve të inovacionit apo ngjarje të cilat mund të shtohen dhe kryhen në
mënyrë sistematike.
Bazuar në sa më sipër, projekti është zhvilluar për të adresuar disa nevojat
specifike të vendeve partnere : nevoja për të rritur pjesën e burimeve
njerëzore të punësuar në shkencë dhe teknologji , nevoja për një përfshirje
më të lartë të sektorit privat në shpenzimet për kërkim dhe zhvillim (K&ZH),
dhe nevojën për të adresuar në përgjithësi shpenzimet e ulëta për K & ZH në
shkencat bujqësore .
Për të adresuar probleme të tilla dhe nevojave të identifikuara, janë
identifikuar katër objektiva specifike:

1 ) krijimin e kushteve bazë për të rritur dialogun, shkëmbimin dhe
lëvizshmërinë ndërmjet qendrave kërkimore publike /private dhe për të
promovuar zhvillimin dhe aplikimin e ideve novatore të të rinjve.
2 ) krijimin e një sistemi zyrash të ndërlidhura dhe një platformë
teknologjike për shkëmbimin dhe zhvillimin e ideve të novatorëve të rinj ;
3 ) rritjen e vizibilitetit të inovatorëve të rinj në mes të ndërmarrjeve dhe
rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e inovacionit nëpërmjet rritjes së
karakterit transnacional të festivaleve ekzistuese të inovacionit ;
4 ) duke favorizuar shkrirjen midis kërkesës për inovacione ( ndërmarrjet)
dhe ofertës ( inovatorët e rinj ), në mënyrë që të fillojnë idetë e reja në
industrinë agro - ushqimore .
1. Ekspert për IT
2 . OBJEKTIVI i detyrës
2.1 Objektivi i përgjithshëm
Të sigurojë mirëmbajtjen e sistemit dhe Platformës së Projektit NOBLe-Ideas
dhe
funksionimin
normal
të
Zyrës
Lokalë
të
NOBLE-Ideas.
3 . REZULTATET E PRITURA
Eksperti IT do të ketë rezultatet e mëposhtme:
- e-meetings, e-konferencat e organizuara me partnerët .

4 . FUSHËVEPRIMI I PUNËS
4.1 Të përgjithshme
 Mirëmbajtja e sistemit dhe platformës në zyrën lokale të Projektit
NOBLe-ideas në Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave.
 Mbështetja e aktiviteteve të projektit gjatë gjithë periudhës dhe mbajtja
e lidhjeve me partnerët dhe me network në nivel lokal.
 të sigurojë lidhjet me partnerët për e-meetings dhe e-konferencat në
përputhje me kërkesat e Lead Partner dhe partnerët dhe aktivitetet e
projektit


4.2 Detyrat specifike
 Të mirëmbajë sistemin e IT për Zyrën Lokale të NOBLe-Ideas (7 PC dhe
Network)
 Të jetë përgjegjës për organizimin e e-meetings and e-conferences
ndërmjet partnereve
 Të asistojë anëtarët e rrjetit për përdorimin e Platformës
 Të organizojë seanca të shkurtëra (ad hoc) në lidhje me
sistemin/platformën e projektit
 Të ofrojë shërbimet e nevojshme platformës së projektit
 Të përkthejë/adaptojë udhëzuesit teknik të platformës
4.3 Menaxhimi i projektit
Organi përgjegjës
Autoriteti Kontraktues për kontratën është : Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit
Rural dhe Administrimit të Ujërave
Blvd.”Deshmoret e Kombit”,nr.2, kp.1001,Tiranë
Struktura Menaxhimi
Përfituesi për projektin është : Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave,
Drejtoria e Integrimit dhe Fondeve menaxhim të IPA-s ,
Blvd.”Deshmoret e Kombit”,nr.2, kp.1001,Tiranë
5 . Logjistika dhe afatet
5.1 Vendndodhja
Projekti ndodhet në Shqipëri .
5.2 Data e fillimit dhe Periudha e zbatimit të detyrave
Data për fillimin e zbatimit do të jetë nga nënshkrimi i kontratës nga të dy
palët . Megjithatë data paraprake për fillimin e detyrës do të jetë Mars 2014.
Periudha e ekzekutimit të kontratës individuale të ekspertit të komunikimit
do të jetë në 50% të kohës së punës në muaj, duke filluar nga 10 Mars - 30
shtator 2014 .
6 . KËRKESAT

Kualifikimet dhe aftësitë
Eksperti i IT në projekt duhet të ketë:
-

-

Diplomë universitare
Të kenë njohuri shumë të mira në anglishten e folur dhe të shkruar,
dhe të zotërojë gjuhën shqipe, përbën avantazh njohja e gjuhës
italiane.
Njohje mbi projektet me financim të huaj, kryesisht të BE;
Të kenë njohuri shumë të mira në mirëmbajtjen e rrjeteve dhe
platformave elektronike

Përvoja e përgjithshme profesionale
 Ai /ajo të demonstrojë integritet dhe standarte etike.
 Të promovojë dhe përkrahë synimet dhe objektivat e projektit.
 Të sigurojë një lidhje të mirë midis partnerëve dhe ekipit të projektit si
dhe me inovatorët që do të jenë përdorues të platformës dhe sistemit
online të projektit NOBLE-Ideas.
Përvoja specifike profesionale :
Ai / ajo duhet të ketë njohje shumë të mirë të gjuhës angleze .
Të ketë njohuri të mira në mirëmbajtjen e rrjeteve dhe platformave
elektronike
me përdorimin e aplikimeve në web ;
Aftësi shumë të mira komunikimi dhe të punës në grup .

7 . RAPORTET
7.1 Kërkesat e raportimit
Gjatë kryerjes së shërbimeve , Konsulenti do të përgatisë dhe dorëzojë
raportet tremujore dhe 6 mujore të projektit që lidhen me detyrën.
7.2 . Dorëzimi dhe miratimi i raporteve
Raportet duhet të dorëzohen tek Arjana Misha, Përgjegjësi i Projektit në
Ministrinë e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, siç
identifikohet në kontratë .

