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Dusk Network kondigt beurs van USD
$5,000,000 aan voor blockchain developers
Dusk Network stelt aanzienlijk miljoenenfonds beschikbaar om
talent aan te trekken om te helpen bouwen aan nieuw financieel
ecosysteem

AMSTERDAM, 9 APRIL 2021 - Op de eerste editie van het jaarlijkse DuskCon,

kondigt Dusk Network haar multi-miljoenen dollar Grants Program aan. De beurs

vertegenwoordigt een waarde van 5 miljoen dollar, en is bedoeld om het

blockchain ecosysteem vooruit te stuwen door het beste talent uit de industrie aan

te trekken. 

Dusk Network is een marktleider voor privacy-technologie op de blockchain en een specialist op

het gebied van zogeheten ‘zero-knowledge cryptografie’. Met het subsidieprogramma beoogt

Dusk extra talent aantrekken om hun positie in de markt verder te versterken. Het verstrekken

van beurzen voor onderzoek en ontwikkeling is geen primeur in de blockchain sector: een

welbekend succesverhaal betreft een bedrijf genaamd MetaMask. Hun internettool begon met

een subsidie van $30k, en is vervolgens uitgegroeid naar miljoenen gebruikers en inkomsten in

slechts een paar jaar tijd. Dusk Network is het eerste blockchain bedrijf in Nederland dat een

beurs van deze omvang uitgeeft.

Creëren en faciliteren van specialistische werkgelegenheid

Het programma financiert naar schatting meer dan 35.000 uur werk in het Dusk ecosysteem

middels 100 kleinere initiatieven, of tot wel 20 grotere projecten. Het stimuleert getalenteerde

developers om financiële applicaties te bouwen die bijdragen aan een verbeterd financieel

ecosysteem. 

Het Dusk Grants Program dient drie doelen:
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1. Het tijdig stimuleren van blockchain tooling op de blockchain 

2. Het subsidiëren van nieuwe onderzoeken voor een verbeterde toekomstbestendigheid

3. De ontwikkeling van (financiële) applicaties subsidiëren die gebouwd worden op Dusk

Network.   Het bedrijf zal in de komende weken de aanvraagprocedure en verdere details

delen, de eerste aanvraagronde start op 1 juni 2021.

"De afgelopen jaren hebben we ontdekt dat het een hele uitdaging kan zijn om
als individueel talent een subsidie aan te vragen. Nationale en Europese
fondsen zijn op zoek naar grootschalige consortia, terwijl er juist zoveel talent
nodig is voor technologiebedrijven om zelf te groeien. Op deze manier dragen
wij ook ons steentje bij aan een innovatieve toekomst in FinTech en COVID
hersel." - aldus Pascal Putman, Commercieel Directeur. 

Technische mijlpaal na bijna drie jaar bouwen bereikt
DuskCon werd oorspronkelijk bedacht om de End-2-End Release Candidate te vieren, die kan

worden bezien als een 'pre-beta' lancering. Het is de technische mijlpaal waar het bedrijf bijna 3

jaar naartoe heeft gewerkt. In de komende maanden zullen meerdere functies worden uitgerold

voor beta testen, gevolgd door de volwaardige netwerk release waar de verschillende financiële

producten en diensten op gelanceerd worden. 

"Bij Dusk Network streven we ernaar transparant te zijn, onze kennis te delen
en open source te werken, opdat een ieder de kans heeft om op ons werk door
te ontwikkelen. DuskCon stelde ons in staat om het werk van de afgelopen drie
jaar en de technische keuzes die we hebben moeten maken, te presenteren.
Zo hebben we laten zien hoe deze zich ontwikkelden in een one-of-a-kind
privacy blockchain die vertrouwelijke smart contracts ondersteunt, waardoor
privacy-beschermende technologie wordt opengesteld voor ontwikkelaars van
gedecentraliseerde financiële toepassingen. Dit alles bij elkaar markeert het
begin van een privacy-proof financieel ecosysteem in de nabije toekomst." -
aldus Emanuele Francioni, Tech Lead. 

Thought leaders delen hun visie op Dusk Network
Vele experts uit de industrie en sprekers van over de hele wereld woonden de eerste Dusk

Conferentie bij. Onder hen ZCash's Daira Hopwood en enkele prominente afgevaardigden

namens Harmony, ANKR, Aztec Protocol en LTO Network. 

Over Dusk Network



OVER DUSK NETWORK

Dusk Network is an open source blockchain for financial applications. Data protection and privacy-preservation
play a major role in Dusk Network, as well as its design for regulatory compliance. The blockchain is eco-friendly,
thanks to its Proof-of-Stake consensus mechanism; a novel and efficient method of reaching agreement on the
current state of the global ledger. Notably, the blockchain supports privacy-friendly smart contracts. Companies
use the Dusk Network to power financial applications, issue tokens, trade and collaborate on a global scale.
Dusk Network is built by a team of experts from Amsterdam, the Netherlands.

Dusk Network is de privacy blockchain voor financiële toepassingen. Dusk Network ziet een

financiële industrie voor zich die innovatie omarmt en gelijke kansen biedt aan elke organisatie

om kapitaal veilig te stellen, activa te verhandelen en toegang te krijgen tot een volledig

spectrum van financiële diensten. Bedrijven gebruiken de Dusk Network blockchain om tokens

uit te geven, te verhandelen en samen te werken via slimme contracten. Dusk Network is

onlangs aandeelhouder geworden. van de Nederlandse Effectenbeurs NPEX en de fintech

scaleup is gevestigd in Amsterdam.

Over DuskCon

DuskCon is de eerste (digitale) conferentie gehouden door Dusk Network, om de End-2-End

Release Candidate te vieren, een technische mijlpaal waar het bedrijf bijna 3 jaar naar toe heeft

gewerkt. Dit kan gezien worden als een pre-beta release. Tijdens de conferentie werden

technische aspecten zoals zero-knowledge proof, PLONK en Rusk en hun implementaties

binnen Dusk technologie en voor partners zoals ANKR, Harmony en Aztec Protocol toegelicht.

Voor een overzicht van het programma, alle aankondigingen die gedaan zijn en het terugkijken

van de conferentie, kijk op dusk.network/duskcon. 

NOOT VOOR DE REDACTIE, NIET VOOR PUBLICATIE

Voor een overzicht van het programma, alle aankondigingen die gedaan zijn en het terugkijken

van de conferentie, kijk op dusk.network/duskcon. Voor interviewverzoeken of verdere vragen,

neem contact op met:

Sabine de Witte - PR & Spokesperson 

sabine@dusk.network 

+31 624 856 754  
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