KRITERET PËR PRODUKTET TIPIKE
1.

Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të

një ose më shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni
Italian.
2.

Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me

legjislacionin në fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienikeshëndetësore.
3.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.

4.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme

dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me
shfrytëzimin e punës së fëmijëve.
5.

Të përdorë, për përpunimet, produkte me origjinë vendore.

6.

Të jetë në përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit

(AKU), në çështjet e sigurisë ushqimore.
7.

Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin

rrjetit Made with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të
ofruar.

aicstirana.org/madewithitaly | aicstirana.org | diari.aicstirana.org

KËRKESË PËR MARRJEN E MARKËS MADE WITH ITALY
Produkte tipike
E nderuar Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - Zyra e Tiranës
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, K. 5, Tiranë, Shqipëri

I nënshkruari
në cilësinë e
me banim në
tel
faqja e internetit/E-mail
media sociale 				
PARAQET KËRKESËN E TIJ/SAJ
për përdorimin e markës Made with Italy, në pronësi të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim,
Zyra e Tiranës, për aktivitetin:
					.			
Për këtë qëllim, nën përgjegjësinë e tij/saj,
DEKLARON
1.
Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të një ose më
shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni Italian.
2.
Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me legjislacionin në
fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienike-shëndetësore.
3.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.
4.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe
Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me shfrytëzimin e punës së
fëmijëve.
5.
Të përdorë, për përpunimet, produkte me origjinë vendore dhe në përputhje me dispozitat e
Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e sigurisë ushqimore.
6.
Të jetë në përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet
e sigurisë ushqimore.
7.
Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin rrjetit Made
with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të ofruar. Gjithashtu,
MERR PËRSIPËR
të marrë pjesë në aktivitetet e promovuara nga AICS Zyra e Tiranës dhe nga OSHC-të në rrjet mes tyre,
me qëllimin për të rritur në mënyrë progresive nivelin e cilësisë së produkteve/shërbimeve të tij/saj, dhe
ta përdorë markën në përputhje me manualin e përdorimit, sipas tipologjive të ndryshme të përdorimit
të lejuara dhe udhëzimeve që rregullojnë përdorimin e duhur të logotipit Made with Italy.
Vendi dhe data

Firma

KRITERET PËR STRUKTURAT PRITËSE
1.

Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të

një ose më shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni
Italian.
2.

Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me

legjislacionin në fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienikeshëndetësore.
3.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.

4.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme

dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me
shfrytëzimin e punës së fëmijëve.
5.

Të përdorë, për shërbimin e mëngjesit, produkte me origjinë vendore dhe në

përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e
sigurisë ushqimore.
6.

Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku të

paraqiten në mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e strukturës pritëse në
lidhje me kapacitetin akomodues, organizimin e dhomave dhe shërbimeve të ofruara, duke
përfshirë shërbimin e restorantit & të ngjashme.
7.

Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin

rrjetit Made with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të
ofruar.

aicstirana.org/madewithitaly | aicstirana.org | diari.aicstirana.org

KËRKESË PËR MARRJEN E MARKËS MADE WITH ITALY
Struktura pritëse
E nderuar Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - Zyra e Tiranës
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, K. 5, Tiranë, Shqipëri

I nënshkruari
në cilësinë e
me banim në
tel
faqja e internetit/E-mail
media sociale 				
PARAQET KËRKESËN E TIJ/SAJ
për përdorimin e markës Made with Italy, në pronësi të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim,
Zyra e Tiranës, për aktivitetin:
					.			
Për këtë qëllim, nën përgjegjësinë e tij/saj,
DEKLARON
1.
Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të një ose më
shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni Italian.
2.
Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me legjislacionin në
fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienike-shëndetësore.
3.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.
4.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe
Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me shfrytëzimin e punës së
fëmijëve.
5.
Të përdorë, për shërbimin e mëngjesit, produkte me origjinë vendore dhe në përputhje me
dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e sigurisë ushqimore.
6.
Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku të paraqiten në
mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e strukturës në lidhje me kapacitetin akomodues,
organizimin e dhomave dhe shërbimeve të ofruara, duke përfshirë shërbimin e restorantit.
7.
Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin rrjetit Made
with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të ofruar. Gjithashtu,
MERR PËRSIPËR
të marrë pjesë në aktivitetet e promovuara nga AICS Zyra e Tiranës dhe nga OSHC-të në rrjet mes tyre,
me qëllimin për të rritur në mënyrë progresive nivelin e cilësisë së produkteve/shërbimeve të tij/saj, dhe
ta përdorë markën në përputhje me manualin e përdorimit, sipas tipologjive të ndryshme të përdorimit
të lejuara dhe udhëzimeve që rregullojnë përdorimin e duhur të logotipit Made with Italy.
Vendi dhe data

Firma

KRITERET PËR STRUKTURAT E RESTORANTEVE & TË NGJASHME
1.

Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të

një ose më shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni
Italian.
2.

Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me

legjislacionin në fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienikeshëndetësore.
3.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.

4.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme

dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me
shfrytëzimin e punës së fëmijëve.
5.

Të përdorë, për shërbimin e restorantit & të ngjashme, produkte me origjinë vendore

dhe në përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në
çështjet e sigurisë ushqimore.
6.

Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku të

paraqiten në mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e shërbimit të restorantit
& të ngjashme dhe të produkteve të përdorura.
7.

Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin

rrjetit Made with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të
ofruar.

aicstirana.org/madewithitaly | aicstirana.org | diari.aicstirana.org

KËRKESË PËR MARRJEN E MARKËS MADE WITH ITALY
Restorante & të ngjashme
E nderuar Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - Zyra e Tiranës
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, K. 5, Tiranë, Shqipëri

I nënshkruari
në cilësinë e
me banim në
tel
faqja e internetit/E-mail
media sociale
PARAQET KËRKESËN E TIJ/SAJ
për përdorimin e markës Made with Italy, në pronësi të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim,
Zyra e Tiranës, për aktivitetin:
					.			
Për këtë qëllim, nën përgjegjësinë e tij/saj,
DEKLARON
1.
Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të një ose më
shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni Italian.
2.
Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me legjislacionin në
fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienike-shëndetësore.
3.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.
4.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe
Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me shfrytëzimin e punës së
fëmijëve.
5.
Të përdorë, për shërbimin e restorantit & të ngjashme, produkte me origjinë vendore dhe në
përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e sigurisë
ushqimore.
6.
Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku të paraqiten në
mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e shërbimit të restorantit & të ngjashme dhe të
produkteve të përdorura.
7.
Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin rrjetit Made
with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të ofruar. Gjithashtu,
MERR PËRSIPËR
të marrë pjesë në aktivitetet e promovuara nga AICS Zyra e Tiranës dhe nga OSHC-të në rrjet mes tyre,
me qëllimin për të rritur në mënyrë progresive nivelin e cilësisë së produkteve/shërbimeve të tij/saj, dhe
ta përdorë markën në përputhje me manualin e përdorimit, sipas tipologjive të ndryshme të përdorimit
të lejuara dhe udhëzimeve që rregullojnë përdorimin e duhur të logotipit Made with Italy.
Vendi dhe data

Firma

KRITERET PËR SHËBIMET TURISTIKE, MJEDISORE DHE KULTURORE
1.

Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të

një ose më shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni
Italian.
2.

Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me

legjislacionin në fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienikeshëndetësore.
3.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.

4.

Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme

dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me
shfrytëzimin e punës së fëmijëve.
5.

Të përdorë produkte me origjinë vendore dhe në përputhje me dispozitat e Autoritetit

Kombëtar shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e sigurisë ushqimore.
6.

Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku

të paraqiten në mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e shërbimeve të
mundshme të brendshme dhe të produkteve të përdorura.
7.

Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin

rrjetit Made with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të
ofruar.

aicstirana.org/madewithitaly | aicstirana.org | diari.aicstirana.org

KËRKESË PËR MARRJEN E MARKËS MADE WITH ITALY
Shërbime Turistike, Mjedisore dhe Kulturore
E nderuar Agjencia Italiane e Bashkëpunimit për Zhvillim - Zyra e Tiranës
Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, K. 5, Tiranë, Shqipëri

I nënshkruari
në cilësinë e
me banim në
tel
faqja e internetit/E-mail
media sociale
PARAQET KËRKESËN E TIJ/SAJ
për përdorimin e markës Made with Italy, në pronësi të Agjencisë Italiane të Bashkëpunimit për Zhvillim,
Zyra e Tiranës, për aktivitetin:
					.			
Për këtë qëllim, nën përgjegjësinë e tij/saj,
DEKLARON
1.
Të ketë përfituar nga kontributet ekonomike ose ekspertiza italiane, në kuadër të një ose më
shumë projekteve të financuara ose të bashkë-financuara nga Kooperacioni Italian.
2.
Të jetë në përputhje, për sa i përket ushtrimit të veprimtarisë sipërmarrëse, me legjislacionin në
fuqi shqiptar, në fushën e taksave, sigurimeve shoqërore dhe higjienike-shëndetësore.
3.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së, në çështjet e kundër-korrupsionit.
4.
Të respektojë kodin e sjelljes së OSBE-së dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe
Bashkëpunimit Ndërkombëtar të Republikës Italiane, në çështjet që lidhen me shfrytëzimin e punës së
fëmijëve.
5.
Të përdorë produkte me origjinë vendore dhe në përputhje me dispozitat e Autoritetit Kombëtar
shqiptar të Ushqimit (AKU), në çështjet e sigurisë ushqimore.
6.
Të ketë një faqe interneti dhe/ose profile publike në Mediat Sociale kryesore, ku të paraqiten në
mënyrë të qartë, të vërtetë dhe të plotë karakteristikat e shërbimeve të mundshme të brendshme dhe të
produkteve të përdorura.
7.
Të përdorë, për furnizimet e sipërmarrjes/kompanisë së tij/saj, furnitorë që i përkasin rrjetit Made
with Italy, në të njëjtat kushte ekonomike dhe cilësi të produktit/shërbimit të ofruar. Gjithashtu,
MERR PËRSIPËR
të marrë pjesë në aktivitetet e promovuara nga AICS Zyra e Tiranës dhe nga OSHC-të në rrjet mes tyre,
me qëllimin për të rritur në mënyrë progresive nivelin e cilësisë së produkteve/shërbimeve të tij/saj, dhe
ta përdorë markën në përputhje me manualin e përdorimit, sipas tipologjive të ndryshme të përdorimit
të lejuara dhe udhëzimeve që rregullojnë përdorimin e duhur të logotipit Made with Italy.
Vendi dhe data

Firma

