
Els interessats hauran d’inscriure’s en el
formulari que trobareu escanejant aquest QR:

La documentació sol·licitada i necessària per a
tenir un coneixement inicial del projecte
(extensió aproximada de 10 fulls), ha de
constar de:

Tens un projecte d’emprenedoria interessant que utilitzi
tecnologies DLT per la seva implementació? 
Presenta’l i el CBCat t’ajudarà a fer-lo realitat!

A QUI VA DIRIGIT?

Crida de Start-ups
Centre Blockchain de Catalunya

COM PARTICIPAR-HI?

A start-ups catalanes de tot el territori
A equips amb una idea de negoci o startups ja constituïdes
Que proposin una solució innovadora d’aplicació en la
indústria catalana
Que la solució proposada utilitzi blockchain o altres
tecnologies DLT

Resum executiu i descripció del projecte.
Requisits del projecte.
Competència (local i internacional), indústries de referència
o similars actualment existents.
Anàlisi de mercats potencials, principals xifres.
Calendari de les principals fites.
Principals magnituds financeres (inversió i despesa
requerida).



No t'ho perdis! 
 

Inscriu-te, i forma part de la revolució digital
 
 

Més informació: info@cbcat.io

QUÈ OFERIM?

Validació de la solució proposada
Assessorament en l’àmbit tecnològic de blockchain
Col·laboració amb diferents proveïdors
Anàlisi de les tendències globals en el sector i encaix de la
proposta
Contactes del CBCat que poden resultar d’interès

A cadascun dels projectes o equips seleccionats se’ls oferirà un
procés de mentoria quinzenal durant sis mesos, a on
s’analitzaran els següents aspectes:

Un cop acabada la fase de mentoria, es farà un seguiment
anual amb cadascun dels projectes participants. Aquesta
sessió servirà tant per assessorar a l’equip com per recollir
dades del resultat del procés.

Fins al 22 de maig: Recepció de propostes
30 de maig: Publicació projectes seleccionats
Del 6 de juny al 19 de desembre: Mentories

QUÈ VALOREM?

Viabilitat econòmica
Equip humà per realitzar-la
Sinergies amb la indústria actual
Capacitat d’innovació
Sostenibilitat de la iniciativa
Maduresa de la idea

Per a la selecció dels projectes es valoraran els següents
aspectes:

CALENDARI


