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A szociális vállalkozások népszerűsítése top prioritás Tajvanon a kor-
mányzat számára – sürgetik a közösséget, hogy támogassák ezeket az 
entitásokat, hogy a magánszektor sikerének példaképévé válhassanak, 

mondta Lai Ching-te miniszterelnök.

Számos, a szociális vállalkozások fejlesz-
tését támogató kormányzati intézkedés 
van úton, mondta Lai, idézve a Tajpej 
központú Szociális Innováció Labor (SIL) 
múlt havi elindulását. A portfólió nélküli 
miniszter Audrey Tang által ellenőrzött 
SIL feladata az illetékes ügynökségek ko-
ordinálása és nyilvános találkozók meg-
szervezése országszerte, hogy segítsék az 
elhivatottakat, hogy szociális vállalkozók-
ká válhassanak.
A miniszterelnök ezeket a Szociális Vál-

lalkozások Finanszírozási Fórumának 
megnyitóján mondta Tajpejben. A Natio-
nal Chengchi University és számos helyi 
vállalkozás és a Tajpej városi önkormány-

zattal együtt dolgozó civil szervezet által 
szervezett esemény azokat az ügyeket 
vizsgálta, melyekkel Tajvan szociális vál-
lalkozásai szembekerülnek.
Lai szerint a kormányzati finanszírozás 

kulcsfontosságú a szociális vállalkozások 
hosszú távú életképessége számára. Ez 
már jelenleg is folyamatban van olyan 
kezdeményezéseken keresztül, mint a 
Kis Vállalkozások Innovációs Kutatási 
programja, valamint a Kis- és Középvál-
lalkozások Kredit Garancia Alap, melyet 
a Gazdaságügyi Minisztérium vezet. Ha-
sonló kezdeményezéseket szervezett még 
a startup-ok számára a Tudományos és 
Technológiai Minisztérium is, valamint 
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Lai minisztereLnök támogatja a 
szociáLis váLLaLkozások fejLesztését tajvanon
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Az NPM Qianlong császár kincsei 
kiállítása kezdetét veszi Tajpejben

A december 7-én Tajpejben megnyílt ki-
állítás kiemeli a Qing dinasztia Qianlong 
császárának szenvedélyét a művészetek 
iránt, valamint bemutatja az 1739-1795 kö-
zött átvett fejlett tárolási módszereket is.
Az „Egy márkanév története – a Qing 

császár Qianlong gyűjteménye és tárolási 
esztétikája” 2018 március 7-ig megtekint-
hető, és megjelenít kalligráfiai gyűjtemé-
nyeket, díszeket, ritka könyveket, vala-
mint a császár egyedi készíttetésű tárolóit.

Az NPM szerint a kiállítás a márkaterem-
tés és identitás modern kontextusában 
vizsgálja az uralkodó kifinomult gyűjte-
ményeit és tárolási módszereit, különle-
ges perspektívát ajánlva a látogatóknak a 
felbecsülhetetlen antikvitásokra.
Az NPM igazgatója, Lin Jeng-yi azt 

mondta, a kiállítás kiemeli az intézmény 
új megközelítését otthoni és külföldi 
profilja erősítése felé. Az ősi kincsek kor-
társ perspektívából való megvizsgálásával 
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Az 1965-ben alapított Nem-
zeti Palotamúzeum (NPM) 
otthont ad a világ legna-
gyobb kínai császári művé-
szeti gyűjteményének, mely 
650,000 darabbal büszkél-
kedhet, melyek 7,000 évet 
ölelnek fel az őstörténeti 
neolitikus kortól a Qing di-

nasztia (1644-1911) végéig. 
Qianlong császár négyszögletű vörös szantálfa régiségdoboza és a 
benne található tárgyak, melyeket a kiállítás “Nyissa ki a kincses 

ládát” része vizsgál meg. (Az NPM tulajdona.)

a kormányzat által vezetett Nemzeti Fej-
lesztési Alap, mondta. A miniszterelnök 
kiemelte a bankszektort mint a támoga-
tás másik fontos forrása, megemlítve a 
közelmúltbeli szabályozás áttekintést a 
Pénzügyi Felügyeleti Bizottság által, mely 
lehetővé tette a befektetési cégek számára 
az új szociális vállalkozások támogatását. 
Az alap értékét NT$ 100 milliárdra (US$ 
3.33 milliárd) becsülik ilyen célokra.
Ezzel egy időben számos rendeletet hoz-

tak, hogy segítsék a szociális vállalkozá-
soknak kifizetődőbb üzleti környezet lét-
rehozását, mondta Lai. 
Ezek közé tartozik az Ipari Innovációs 

rendelet módosítása, mely szabad utat 
ad az adókedvezményeknek, valamint 

a külföldi 
munkaválla-
lók felvételét 
szabályzó tör-
vény módo-
sítása. Előre 
haladva a mi-
niszterelnök 
hiszi, hogy a 
fórum értékes platformként szolgál majd 
az ötletek és tapasztalatok megosztására a 
szociális tudatosság javítása érdekében. 
Reméli, hogy több egyén is elkötelezi 
magát a szektor iránt, hogy népszerűsít-
sék az innovációt, valamint a szociális 
ügyekről és fenntartható fejlődésről való 
tudatosságot, mondta.

Lai Ching-te miniszterelnök felvázolja a ko-
rmányzati lépéseket a szociális vállalkozások 
népszerűsítésének érdekében, November 27-én 

Tajpejben. (a Végrehajtó Yuan tulajdona)



a múzeum célja, hogy növelje kollekcióinak 
nemzetközi elismertségét, és új, friss meg-
becsülést nyerjen az antikvitásoknak a helyi 
látogatók körében is, tette hozzá.
A kiállítás négy fő részből áll. A „Nyissa ki 

a kincses ládát” kiemeli a Qianlong császár 
kollekcióiban megtalálható művészeti dara-
bok sokszínűségét, 44 darabot tanulmányoz-
va régiségdobozából. A „Szeretett antikok” 
áttekinti a történeti kutatásokat uralma alatt, 
az összegyűjtött és tanulmányozott antikvi-
tásokon, valamint könyveken és a császár ál-
tal kézzel írott tekerecseken keresztül. 

Az „Imádott drágaságok” bemutatja a 
személyre szabott tárolókat és a külön-
böző tartósító módszereket, melyeket 
ebben az időszakban fejlesztettek ki, 
mint a könyvkötési és újrakeretezési 
technikák. A legutolsó részben, a „Qing-
long Márkájában” felfedezik a császár 
vágyát, hogy kapcsolatot teremtsen a 
gyűjteményének darabjai között olyan 
módszerekkel, mint a tekercsek egyedi 
készítési szalagokkal való ellátása, vagy 
a saját pecsétjének rányomása a külön-
böző darabokra és másolataikra.

A vég „Indulás 2018” listáján Tajpejt Ázsia 
legvirágzóbb és progresszívebb városaként 
mutatják be. Dicsértet érdemelt ki sok-
színű eseményei, ízletes utcai étkei és a 
kultúra megőrzésére való elkötelezettsége 
miatt – valamint a természet és az városi 
fejlődés között fenntartott egyensúly miatt 

is. Marrakesh, Marokkóból került a 52 he-
lyezéses lista élére, ezt követte a Cook-szi-
getek és Salar de Tunupa Bolíviából. A top 
10 egyéb helyezettjei volt Split (Horvátor-
szág), Kuvait, Memphis (Tennessee, USA), 
Örményország, Mongólia, Dublin (Íror-
szág) és Belize, ebben a sorrendben.

A tavasz és ősz korszakra (I.e. 770476) datált Zhutaizai harang vörös szantálfa 
keretben áll, melyet Qianlong császár uralma alatt készítettek és az uralkodó 

és udvaroncai kézírásával díszítettek. (NPM)

Egy kék mázas váza denevér alakú fogantyúkkal és fehér szilvavirág mintával 
egyike a felbecsülhetetlen kincseknek, melyeket a kiállítás “Imádott drá-

gaságok” szekciójában mutatnak be. (NPM)

Tajpej 12. a Fodor kötelezői között
Tajpej városi 12. lett a legfőbb turista célpontok világszintű 
listáján, melyet novemberben jelentetett meg a New York köz-

pontú útikönyv kiadó, a Fodor Travel.
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A Fodor szerint Tajpej vegyíti a hagyo-
mányt a modernitással és ezt hangsúlyoz-
za a számos templom szerte a metropolisz-
ban, olyan kiemelkedő, a város kulturális 
örökségét gazdagító példákkal, mint a 
több évszázados Longshan templom.
Tajpej előretekintő víziója teljes bemuta-

tásra kerül 2018-ban a Tajvan Biciklis Fesz-
tiválon, valamint a Guandu Virágfesztivá-
lon, mondta a kiadó, hozzátéve, hogy ezek 
az események remek lehetőséget biztosíta-
nak a látogatók számára, hogy felfedezzék 
a város kiterjedt biciklis útjait és virágme-
zőit. A nagyváros ezen felül megfelel minden 

ízlésnek, ahogy azt az olyan események is be-
mutatták, mint a Tajpej Nemzetközi Tetoválás 
Show és Zenei Fesztivál, mondta a Fodor. Bel-
sős tippként a kiadó bátorította a látogatókat, 
hogy látogassanak el a város számos éjszakai 
piacainak egyikára, hogy megkóstolják az 
olyan helyi kulináris élvezeteket, mint a kopor-
só toast, a sertésvér pogácsa vagy a büdös tofu. 
Tajpej az elmúlt években egyre több nemzet-
közi látogatót fogad. A Mastercard Globális Úti 
cél Városok Indexe szerint, melyet szeptember-
ben jelentettek meg, a város 7.35 millió éjszaká-
zó nemzetközi látogatót fogadott 2016-ban, ami 
500,000-rel magasabb az egy évvel korábbinál.

Számos okból szerethet bele Tajpe-
jbe az ember – mint a város történ-
elme, és hogy ő a “legdivatosabb” is. 
Tajpej egy végtelenül progresszív 
város, mely lenyűgöző építészetnek, 
luxus irodaépületeknek, divatos bev-
ásárlóközpontoknak, összefüggő kö-

zlekedésnek és telekommunikációs 
rendszereknek ad otthont. Ennek el-
lenére mindez a fejlődés nem követelt 
fékezhetetlen rombolást. Az épít-
kezéseken és innováción felül a világ-
nak teljes betekintést nyújtanak Tajpej 
kulturális és történeti mélységeibe.

TAjPej irodAlMi világA – egy PillANTás Az 
óváros elegANciájárA

A Longshan templom kiváló példája Tajpej gazdag örökségének és egyik kulcsfontosságú oka, hogy a város 12. helyezést ért el a globális úti célok között az útikönyv 
kiadó Fodor Travel szerint. (Huang Chung-hsin)
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Az elmúlt években a Tajpej városi önkormány-
zat számos újjáélesztési projekten dolgozott a 
város régebbi részein. Ennek egyik példája a 
Zhongxiao-híd felüljárós autópálya lebontá-
sa, a Beimen (Északi kapu) Plaza látképének 
felszabadítása érdekében. Ezek a kezdemé-
nyezések lehetségessé tesznek egy meghittebb 
kapcsolatot a lakosok és az óváros eleganciája 
között és inkluzív élményt biztosítanak Tajpej 
színes szépségének megtapasztalására a kül-
földi látogatók számára. A legmeghatóbb az, 
ahogyan felemelik az idő fátylát és beleássák 
magukat a hely mély történeti gyökereibe – az 
emberek így tisztán láthatják és jobban meg-
érthetik a város élettapasztalatát, befogadva 
annak minden szépségét és bánatát.

Tajpej, akira HigasHiyama Tollából

Tajpej különböző korai és különböző törté-
neti hangulatai kreatíc inspirációt biztosítottak 
számos írónak az évek során, Pai Hsien-yung-
tól és az ő tajpeji emberek novelláitól kezdve 
a korai időkből a kortárs Aika Higashiyama-ig 
és az ő regényéig, Ryu-ig. Ryu története, mely 
áramlást jelent, erőteljesen újjáteremti számos 
tajpeji lakos kollektív emlékezetét. 
Számos tajpeji lakos számára, akik az 1950-es, 

’60-as, ’70-es években nőttek fel, Ryu több mint 
egy egyszerű leíró, fiataloknak szóló regény. 
A jeleneteket élénken és személyesen ábrá-
zolják. Ott van például a szeretett Kína Pláza, 
ami mára teljesen a múltba veszett, de egy ha-
talmas, regionális kínai ételeket árusító piac 
volt anno. Kedvenc úti célja volt a honvággyal 
küzdő katonáknak és hozzátartozóiknak, akik 
a nacionalista kormánnyal jöttek Tajvanra az 
1940-es évek végén. Ide jártak a diákok is, hogy 
iskolai egyenruhájukat megcsináltassák, diá-
kigazolvány számukat pedig rávarrassák. 

Ahogy Akira leírja, a Kína Pláza Huxian (Róka 
tündér) temploma hidat teremtett szárazföldi 
Kína és Tajvan rajongói között, a mára nyoma 
veszett épület körül a titokzatosság levegője 
leng. Akira Tajpej Guangzhou utcájában lakott 
fiatal korában. Ahogy egyre idősebb lett, látó-
köre is egyre tovább terjed Wanhua kerületben 
és Ximending környékén. Ezek a szomszéd-
ságok, melyet közvetlenül a városfalon kívül 
álltak az elmúlt években a közlekedés fontos 
csomópontjaivá váltak, ahogy a városi önkor-
mányzat azon dolgozik, hogy újjáélessze a régi 
szekciókat. A rendetlen, rossz hangzású világ, 
melyet a Ryu leír, ma egy Tajpej „reneszánsz” 
alap – egyrészt egy hely, melyet a középkorú és 
idősebb generációk nosztalgikusan ünnepel-
nek, másrész a fiatalok kreatív tehetségének 
bemutatásának színpada.

WanHua és Ximending

A regényben a szerelmesek egy kedvelt bú-
vóhelye volt a Tajpej Botakinus Kert, amely 
még ma is fontos zöld oázis a lakosok számá-
ra a város szívében. Akira hosszú időt töltött 
itt, leírva a szerelem kezdetének boldogságát, 
valamint jeleket elhintve a főhős nagyapjának 
furcsa és nyugtalanító haláláról. A környezet 
és a karakter leírásai élénk ablakot nyitnak 

számunkra a tajpejiek múltbéli életébe.  Leg-
korábbi napjai óta Dadaocheng kulcsfon-
tosságú központja volt a programoknak és 
az óváros befolyásának. Akira kimondottan 
ajánlja ennek a közösségnek a felfedezését, ha 
valaki szeretné jobban megérteni Tajpejt és 
megtapasztalni báját. Utazz keresztül időn és 
térem Tajpejben az Akira, Naoki-díjás író által 
megörökített utakon. A Ryu less az útiköny-
ved a fiatalság emlékeinek tengerén, a bánat 
édességének felfedezésében.



E-mEgoldások és lEhEtőségEk

Tajvan információs és kommunikációs szakértelmét felhasználva segíti 
a partner országok fejlesztéseit.

Francisco Jose Gonzalez, egy infor-
máció technológiai hivatalnok a Kínai 
Köztársaság (Tajvan) egyik diplomáciai 
szövetséges országából, Belize-ből egyi-
ke volt annak a 22 országból érkezett 28 
szakértőnek, akik április 13-26 látogatást 
tettek az országba, hogy részt vegyenek 
a 2017-es 
E - k o r -
m á n y z a t i 
fejlesztések 
w o r k s h o -
pon. Rész-
vételét a 
p r o g r a m -
ban, melyet 
a Tajpej 
k ö z p o n t ú 
N e m z e t i 
Együttmű-
ködési és 
F e j l e s z -
tési Alat 
( Ta iw a n I -
CDF) szer-
vezett, mint 
egy „gazdagító, az életben egyszer adó-
dó” élmény.
Gonzalez azt mondta, több mint elé-

gedett volt az előadásokkal, mivel azok 
közvetlenül alkalmazhatók mindarra, 
melyet az ő közép-amerikai országa is tö-
rekszik elérni. A különböző szervezetek-
hez tett látogatások szintén hasznosak 
voltak, tette hozzá, mivel rálátást adtak a 
hasonló sikertörténetekre. 
A Belize-i hivatalnok kimondottan ér-

deklődött a kiberbiztonságot és nyílt 
információt érintő prezentációk után és 

azt mondta, kormányzata azon dolgozik, 
hogy kifejlesszen egy belső információ-
csere platformot és egy nemzeti azono-
sító rendszert. Azt mondta, lenyűgöz-
ték Tajvan digitális archiváló projektjei 
és a hozzájuk kötődő technológiák az 
Academia Sinica, Tajvan elsőszámú ku-

tató intéze-
te, valamint 
a kormány-
zati szintű 
Nemzeti Fej-
lesztési Ta-
nács (NDC) 
alá tartozó 
Nemzeti Ar-
chívum Ka-
binet által 
m ű k ö d t e -
tett Digitá-
lis Kultúrák 
Központjába 
tett látogatás 
során.

parTnerek a fejleszTésérT

Az évek során a teljes információs és 
kommunikációs technológiai (IKT) ellá-
tási lánccal és erős kutatási és fejlesztési 
képességekkel, Tajvan egyikévé vált a vi-
lág vezető IKT termék és szolgáltatás el-
látóinak. Ezen felül több mint 10 éve nép-
szerűsíti e-kormányzat infrastruktúráját 
és applikációit, melynek eredményeként 
jelentős javulást értek el a közszolgáltatá-
sok biztosításában.Tajvan IKT erősségeit 
és erőforrásait, valamint az e-kormány-
zat fejlesztési tapasztalatait kihasználva 

Egy külföldi ICDF ösztöndíjas diák számítógépes órát vesz Tajpej Ming Chuan egyetemén. 
(ICDF)
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a TaiwanICDF számos technikai együtt-
működési projektet kezdeményezett a 
digitális infrastruktúra területén part-
nerországaival az elmúlt évtized során. 
Ezeknek a programoknak a célja, hogy 
áthidalják a 
város-vidék 
d i g i t á l i s 
szakadékot, 
javítsák a 
k o r m á n y-
zat haté-
ko nys á gá t 
és népsze-
rűsítsék az 
applikáci-
ók széles 
választéká-
nak hasz-
nálatát kü-
l ö n b ö z ő 
szektorok-
ban.
„Az IKT 

felhasználása javíthatja a cégek, a kor-
mányzat és az egyének kommunikáció-
ját és növelheti a hatékonyságukat mi-
közben csökkenti a költségeket,” mondta 
Liu Shih-hung, a TaiwanICDF technikai 
együttműködési osztályának helyettes 
igazgatója. „A célunk az, hogy segítsük 
a partnerországainkat a gyakorlatias és 
fenntartható IKT rendszerek létrehozá-
sában, hogy felgyorsítsák gazdasági és 
társadalmi fejlődésüket.”
Ezt olyan segélyek különböző formáin 

keresztül szeretnék elérni, mint a kapa-
citásépítés, finanszírozás s technológia 
transzfer. „Segítjük nemzetközi partne-
reinket nem csak a hardver és szoftver 
rendszerek felállításában, de a munka-
erő képzésében is, hogy azután is sike-
resen tudják működtetni a rendszereket, 

hogy a projektünk véget ér,” mondta Liu. 
„Plusz, velük együtt dolgozunk átfogó 
IKT megoldások kidolgozásában a kor-
mányzati adatbázisok és szolgáltatások 
integrálására.” A TaiwanICDF szintén 

s e g í t e t t e 
partner or-
szágait az 
IKT alkal-
mazásában 
egyéb te-
r ü l e t e k e n 
is, mint a 
m e z ő g a z -
daság, a 
magánsze-
mélyek és 
j á r m ű v e k 
r e g i s z t -
rációja, a 
v á m s z o l -
gáltatások, 
kórházme-
nedzsment, 

engedélyezések, orvosi ellátás és rendőr-
ségi adminisztráció.

a világoT szolgálni

A tengerentúli IKT fejlesztési projek-
tek nem csak az azokat elnyerő országo-
kat segítik, hanem a tajvani résztvevőket 
is. Ilyen egyén Shawn Hu is, aki a 2013-
2017 közötti együttműködési projektben 
vett részt St. Kitts és Nevis-ban, azzal a 
céllal, hogy segítsék a közkórházakat 
információs rendszereik kiépítésében, 
hogy helyettesítsék a kézi, papír-alapú 
adminisztrációt. A programon keresztül 
tajvani specialisták segítették a helyi hi-
vatalokat, hogy automatizálják munka-
folyamatukat a betegregisztráció, orvosi 
nyilvántartások és a gyógyszerleltár me-
nedzselésében.Hu, akinek jelenleg mes-

A TaiwanICDF által szervezett workshop résztvevői látogatást tesznek a Tajpej Metró Működésirányító 
Központjába, a Tajpej Közlekedésinformációs Központba, valamint a Tajpej Vámirodába, hogy többet tanuljanak 

az információs és kommunikációs rendszerekről (TaiwanICDF).
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ter diplomája 
van információ 
menedzsment-
ből a Yuan Ze 
egyetemről az 
é sz a k- t a jva n i 
Taoyuan város-
ból, részt vett 
az IKT projekt-
ben a karibi 
országban, mi-
közben alter-
natív nemzeti 
szolgálatot haj-
tott végre 2015 
októbere és 
2016 augusztu-
sa között. Segí-
tett a felállításban, valamint a hardverek 
és szoftverek tesztelésében, illetve a dol-
gozók kiképzésében.
Tajvanon minden fiatal férfinek el kell 

végeznie a nemzeti szolgálatot. Míg leg-
többen a katonaságban szolgálnak, van-
nak, akik lehetőséget kapnak arra, hogy 
a nemzet technikai és orvosi misszióiban 
segédkezzenek. 2001 óta a külügyminisz-
térium megbízta a TaiwanICDF-et, hogy 
menedzselje a fiatalok külföldön szol-
gálati programot. Összesen 1,265 beso-
rozott fiatal választotta ezt az alternatív 
szolgálatot 2016 végéig. 
„Nemzetközi segítséget nyújtani az IKT 

infrastruktúrában és képességfejlesztés-
ben Tajvan soft power-ének demonstrá-

lása is,” mond-
ta a 27 éves 
férfi. „Izgatott 
voltam, hogy 
részt vehetek 
egy ilyen jelen-
tőségteljes fel-
adatban.”
A szolgála-

ti programon 
keresztül Hu 
l e h e t ő s é g e t 
kapott, hogy 
s z a ké r t e l m é t 
használva se-
gítsen má-
soknak, és 
k a p c s o l a t o t 

építsen ki a helyiekkel, mélyebb rálá-
tást szerezve értékekre és életstílusuk-
ra a folyamat során. „Az emberek St. 
Kitts és Nevis-ban kiegyensúlyozott, 
boldog életet élnek, nyugodt tempó-
ban,” mondta. „Tőlük tanulva igyek-
szem, hogy jobb én is emberré váljak 
az anyagi sikerek üldözése helyett.” A 
jelenleg szoftvermérnökként dolgozó 
Hu elmondta, hogy szeretné bátoríta-
ni a fiatalokat, hogy vegyenek részt a 
nemzet külszolgálati kezdeményezé-
seiben. „A külföldi élet arra kénysze-
rít, hogy kilépj a komfort zónádból és 
alkalmazkodó képesebbé, magabizto-
sabbá és függetlenebbé tesz,” mondta. 
„Jó irányban változtatja meg az életed.”

A TaiwanICDF számos technikai együttműködési projektet indított a világ körül, hogy segítse 
partnerországai fejlődését és ápolja a szoros kapcsolatokat. (TaiwanICDF) 


