ใบสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานแปลของไตหวัน
Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT)
1. Grant for the Publication of Taiwanese Works in Translation (GPT)
GPT กอตั้งโดยกระทรวงวัฒนธรรมไตห วัน (ซึ่ งตอไปนี้ในเอกสารจะเรี ยกวา “กระทรวง”) เพื่อสนับ สนุ น
ผลงานไตหวันใหเปนที่รูจักมากขึ้นในระดับสากล และสงเสริมใหอุตสาหกรรมสิ่งพิมพไตหวันขยายสูตลาด
หนังสือนานาชาติ
2. สมัครอยางไร?
เปดรับสมัครสองชวงเวลา โดยชวงเวลาแรกตั้งแตวันที่ 1 – 30 เมษายน 2565 และชวงเวลาที่สองตั้งแตวันที่
1 – 31 ตุ ลาคม 2565 หากมี การเปลี่ ยนแปลงในชวงเวลาการรับสมัคร กระทรวงจะประกาศแจงอีกครั้ ง
ระหว างนี้ ผู ที่ส นใจสามารถเข า ไปลงทะเบีย นและสมัค รเข าร ว มโครงการทางออนไลน ไ ด ท่ี เ ว็ บ ไซตข อง
กระทรวง (https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp) ใบสมัครที่ยื่นหลังจากระยะเวลาที่กําหนดไวจะไมได
รับการพิจารณา
3. เงื่อนไขการสมัคร
3.1. ผู ส มั ค รต องเป น สํ า นั ก พิ ม พ ต า งประเทศที่ จ ดทะเบีย นนิ ติ บุค คลหรื อจั ด ตั้ง ถูก ตอ งตามกฎหมายของ
ประเทศนั้น ๆ เทานั้น
3.2. ผลงานไตหวันที่ขอทุนสนับสนุนจะตองมีเกณฑดังตอไปนี้
- ผลงานเปนภาษาจีนตัวเต็ม
- ผลงานเขียนโดยผูถือบัตรประจําตัวประชาชนของไตหวัน (R.O.C)
- เปนหนังสือที่มีหมายเลข ISBN ในไตหวัน
เชน ผูแตงเปนชาวไตหวัน และมีหมายเลข ISBN 6 หลักแรก คือ 978-957-XXX-XXX-X, 978-986XXX-XXX-X, or 978-626-XXX-XXX-X
3.3. ผูสมัครตองมีเอกสารรับรองวาเจาของลิขสิทธิ์ผลงานไตหวันชิ้นนั้น ๆ ยินยอมใหนําไปแปลและตีพิมพเปน
ภาษาตางประเทศ (ไมมีแบบฟอรมบังคับ)
3.4. ผูสมัครตองสงตัวอยางงานแปลของผลงานไตหวันที่ยื่นขอทุนสนับสนุน (ไมจํากัดรูปแบบและความยาว)
3.5. ผลงานแปลตองไดรับการตีพิมพภายใน 2 ป หลังจากวันแรกที่สมัคร

4. เงื่อนไขการใหทุน
4.1. ทุนสนับสนุนสูงสุดมูลคากวา 600,000 ดอลลารไตหวัน ซึ่งครอบคลุมดังนี้
- คาลิขสิทธิ์ลวงหนา
- คาแปล
- คาการตลาดและโปรโมชั่น
- คาผลิตหนังสือ
- ภาษี 20% จากจํานวนทุนที่ไดรับ
- คาธรรมเนียมการโอนเงิน
4.2. หนังสือที่ไดรับรางวัล Golden Tripod Award / Golden Comic Award หรือ Taiwan Literature
Award จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
4.3. ผูรับทุนจะไดรับทุนเต็มจํานวนในครั้งเดียว หลังจากยื่นเอกสารไปยังกระทรวงภายใน 1 เดือนนับจากการ
ตีพิมพ รายการเอกสาร ดังนี้
- ใบรับเงิน (แบบฟอรมแจงตามประกาศกระทรวง)
- รายการจายอยางละเอียด
- ผลงานฉบั บ สมบู ร ณ 10 ชุ ด สงไปยังกระทรวง (ถาตีพิมพใบรูป แบบ e-book ผูรับ ทุน ต องแสดง
หลักฐานการซื้อ 10 คน)
- ไฟล PDF
5. ประกาศผล
กระทรวงจะประกาศรายชื่ อ ผู ไ ด รั บ ทุ น สนั บ สนุ น ภายใน 3 เดื อ นหลั ง จากหมดเขตรั บ สมั ค รที่ เ ว็ บ ไซต
https://grants.moc.gov.tw/Web/index.jsp
6. กระบวนการคัดเลือกและเกณฑการพิจารณา
6.1. การคัดเลือกเบื้องตน ดําเนินการโดยกระทรวง
ผูสมัครที่ไมตรงตามเงื่อนไขระบุในขอ 3 จะไดรับแจงและขอใหแกไขใบสมัครใหเรียบรอย หากไมแกไขใน
ระยะเวลาที่กําหนดจะไมไดรับการพิจารณา (จํากัดการแกไขไดเพียง 1 ครั้ง)
6.2. การคัดเลือกขั้นสุดทาย
คณะกรรมการคัดเลือกประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการ และเจาหนาที่ของรัฐ เปนผูประเมินและ
คั ด เลื อ กโครงการเสนอกระทรวง จากนั้น กระทรวงจะเปน ผู อนุมัติ ในขั้น ตอนสุด ทาย คําตัด สิน ของ
คณะกรรมการตั้ งอยูบ นหลั กการเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยงกัน ของผลประโยชนทับ ซอน และปฏิบั ติ

หนา ที่อยา งยุ ติธ รรมและเป นกลาง ผูที่ได รับ ทุน สนั บสนุน และจํานวนเงิ นที่ไดรับ จะตัด สิน ตามเกณฑ
ดังตอไปนี้
- ความเหมาะสมของงบประมาณที่เสนอ
- ความพิเศษของสํานักพิมพ
- ชื่อเสียงและอิทธิพลของสํานักพิมพในประเทศ
- แนวคิดดานการตลาดและสงเสริมการขายของสํานักพิมพ
- ผลงานที่ผานมาของสํานักพิมพดานการตลาดและการสงเสริมนักเขียนหรือหนังสือไตหวัน
7. หมายเหตุ :
7.1. ทุนที่ไดรับอนุมัติจะถูกหักภาษี ณ ที่จาย 20% โดยรัฐบาลไตหวัน
7.2. เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนของทุน/เงินสนับสนุน ผูรับทุนจะตองรับประกันวาไมไดรับทุน/เงินสนับสนุน
ใด ๆ จาก National Culture and Arts Foundation / National Performing Arts Center /
Taiwan Creative Content Agency (TAICCA) / Ministry and its affiliated organizations หรือ
Taiwan Film Institute
7.3. ผูรับทุนที่ประสงคปฏิเสธทุนจะตองทําจดหมายแจงกระทรวงเปนลายลักษณอักษร พรอมระบุสาเหตุของ
การคืนทุน กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการใหทุนแกผูสมัครรายอื่น
7.4. ผูรับทุนตองระบุวาผลงาน “ไดรับการสนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรมไตหวัน” ในหนาลิขสิทธิ์หรือใน
หนาที่สังเกตเห็นไดงาย กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการลดทุน 10% หากผูรับทุนไมสามารถปฏิบัติตาม
ขอกําหนดนี้ หากจําเปนตองระบุประเทศที่มาของผลงาน ใหระบุวา “สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)” หรือ
“ไตหวัน”
7.5. หากโครงการที่ไดรับทุนละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์และระเบียบอื่น ๆ ผูรับทุน
จะตองรับผิดชอบคาชดเชยหากสิทธิ์และผลประโยชนของกระทรวงเสียหายอันเปนผลมาจากการละเมิด
กระทรวงขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโครงการหรือเรียกคืนเงินสนับสนุน
7.6. ผูรับทุนตองดําเนินโครงการตามที่ไดรับประกาศแจงจากกระทรวง กรณีผูรับทุนปะสงคเปลี่ยนแปลง/
แกไขรายละเอียดโครงการ จะตองทําหนังสือแจงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรพรอมระบุเหตุผล
ทั้งนี้ สามารถแจงเปลี่ยนแปลงไดเพียงครั้งเดียว
7.7. กรณีไดรับทุนไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของมูลคาการจัดซื้อและถึงเกณฑ 1,000,000 ดอลลารไตหวัน เชน
สํานักพิมพไดรับรางวัลที่ไดรับทุนตั้งแตสองรายการขึ้นไปใน GPT 2020 ผูรับทุนจะตองดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางของรัฐบาลและอยูภายใตการดูแลของกระทรวง ทั้งนี้ ไม

รวมถึงการจัดซื้อเพื่อวัตถุประสงคดานศิลปะหรือวัฒนธรรม และผูรับทุนตองไมฝาฝนมาตรา 12 ของ
ระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางดานศิลปะและวัฒนธรรม โดยนิติบุคคลหรือกลุมบัญชีรับเงินทุนรัฐบาล
(Link: https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170154)
7.8. กระทรวงจะแจงรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ ผูรับทุนพึงปฏิบัติตามกระทรวง
อยางเครงครัด

