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 A IOV Labs anunciou o lançamento do programa de bolsas RSK, 
um fundo de desenvolvedor de US$ 200 mil dedicado a projetos 
criados na plataforma de contratos inteligentes RSK. A RSK é 
uma rede de Bitcoin sidechain que permite a criação de Dapps 
que rodam em BTC.

A equipe da RSK lançou recentemente uma postagem em seu 
blog anunciando o fundo e detalhando as vantagens de 
construir na rede, incluindo segurança aprimorada, 
compatibilidade com o Ethereum e integração com o mercado 
de blockchain como serviço da Microsoft, Azure. O conjunto de 
bolsas de US$ 200.000 será distribuído entre os projetos caso 
a caso. 

O site do programa sugere tipos específicos de concessões, 
como uma carteira em navegador para DApps, um contrato 
inteligente de compilação e implantação de toolchain, uma 
ferramenta de scaffolding de “projeto inicial” ou um novo RSKIP 
com uma implementação. No entanto, os desenvolvedores 
podem enviar todas e quaisquer ideias originais que suportem o 
ecossistema Bitcoin e RSK. 

O anúncio ocorre após a LaBITconf, a conferência de blockchain 
mais influente da América Latina, em que a IOV Labs lançou um 
foco estratégico em Finanças Descentralizadas durante 2020, 
liderando com o anúncio de um protocolo de stablecoin apoiado 
em Bitcoin, Money on Chain, bem como um cliente móvel para a 
Lumino, chamado Lumino Light, que permitirá a integração 
móvel de quaisquer stablecoins e soluções DeFi no RSK. 

A plataforma de contratos 
inteligentes de Bitcoin, RSK, lança 
fundo para desenvolvedores de 
200 mil 
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O fundo fornecerá apoio financeiro para projetos desenvolvidos usando a bitcoin sidechain da RSK
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Ruben Altman, chefe de adoção da IOV Labs, comentou: “O 
programa de bolsas foi iniciado para apoiar projetos 
interessantes, impulsionar a adoção e prover a comunidade com 
desenvolvedores que entendem o valor da proposta 
revolucionária de contratos inteligentes para Bitcoin, que trarão 
seu ponto de vista para a comunidade RSK. Estamos ansiosos 
para nos conectar com os candidatos”. 

Os desenvolvedores podem se inscrever visitando 
http://grants.rsk.co/. O programa de aplicação acontecerá de 1º 
de dezembro de 2019 a 1º de dezembro de 2020. 
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Sobre a IOV Labs 

A IOV Labs é uma organização movida por propósitos, focada no desenvolvimento das plataformas 
necessárias para um novo sistema financeiro baseado em blockchain, que possibilitará a inclusão 
financeira mundial e eliminará a lacuna entre essa nova tecnologia e a adoção em massa. 
Atualmente, ela desenvolve as implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract 
Network e RIF OS. 

A RSK fornece contratos inteligentes para o Bitcoin, viabilizando aplicativos descentralizados na 
blockchain mais segura do mundo. 
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