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Agenda

Bones Pràctiques

▪ Regulatory sandbox

▪ Talent Factory

Properes passes

 Conferència final : 14 Juliol 2022

 Inici fase II projecte (01/08/2022 – 31/07/2023)



Bones Pràctiques
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Bones Pràctiques
Regulatory Sandbox
Més informació:

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1654156148.pdf

Que és ? 

▪ Proves per nous models de negoci, quan la normativa no està clara 

o encara no s’ha implementat.

▪ El Regne Unit va ser el primer país en introduir el Regulatory

Sandbox al sector financer en el 2015.

▪ El Regulatory Sanbox es va establir a Lituània el 2018 i es pot 

aplicar al llarg de l’any.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1654156148.pdf
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Regulatory sandbox

Per què Regulatory Sandbox ?

• Permet comprovar si un model és atractiu per als 

consumidors.

• Redueix el temps de comercialització a un cost més 

baix.

• Identifica garanties per la protecció del consumidor, 

que es poden convertir en nous productes i serveis.
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Regulatory Sandbox

Qui utilitza Regulatory Sandbox ? Bank of Lituània

Els participants del Regulatory Sandbox del Banc de Lituània son 

seleccionats per els següents criteris:

 Innovació

 Benefici al consumidor

 Prova en un entorn directe

 Preparació per la prova

 Proporcionar serveis financers a Lituània
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Bones Pràctiques

Talent Factory
Més informació :

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1652700971.pdf

Què és?

És una iniciativa Catalana per donar valor a 

l’emprenedoria de forma pedagògica enfocada als joves 

per tindre oportunitats laborals en el seu futur.

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1652700971.pdf
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1652700971.pdf
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Bones Pràctiques

Talent Factory

Objectiu :

▪ Potenciar el talent emprenedor en els joves

▪ Treballar conceptes d’empresa

▪ Emprendre a les aules 

▪ Capacitar als joves
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Bones Pràctiques

Talent Factory

▪ Col·labora amb escoles, empreses i universitats.

▪ Creació del Programa Talent:

• Presentació i selecció d’idees

• Mentoring i desenvolupament del business plan

• Presentació final i selecció de les idees guanyadores.



Properes passes  
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Final conference: 14 Juliol 2022
10h00 Institutional welcome

* Mr. Lluís Juncà, General Director of Innovation and Entrepreneurship

10h10 Presentation of Regional Action Plans

* LP - Government of Catalonia (10 min.)

* PP2 - Metropolitan City of Bologna (10 min.)

* PP3 - Lithuanian Innovation Center (10 min.)

* PP4 - Lublin Science and Technology Park (10 min.)

* PP5 - Economic Council of East Flanders (10 min.)

* PP6 – Mazovia Development Agency Plc (10 min.)

* PP8 - Ministry of Economics of the Republic of Latvia (10 min.)

11h20 Discussion – Final Questions  

11h40 Closing remarks and conclusion of the conference

11h45 Discussion in Project Partners Rooms



Gràcies! 

@StartEasyEU     

#StartEasyEU


