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Colorado 
 
Kontakt:  Office of Economic Development & International Trade 

1625 Broadway, Ste. 2700  
Denver, CO 80202 
Tel.: (303)892-3840, fax: (303)892-3848 

 
Daňové pobídky 
 
Colorado Aircraft Manufacturer New Employee Tax Credit: 
Výrobci letadel, nacházející se v coloradské zóně rozvoje letectví se mohou kvalifikovat na 
daňový odpočet z daně z příjmu v hodnotě až 1200 USD za každého nového zaměstnance. 
Výrobce letadel je definován jako společnost zabývající se výrobou součástí, které se používají 
přímo k výrobě letadel nebo jako společnost zabývající se vývojem letounů jako důkazu p 
proveditelnosti, prototypu letadla, testovacího a poznávacího letadla, letounu k homologaci nebo 
sériového letadla. Zónou rozvoje letectví je jakékoliv letiště ve státě Colorado, které je veřejně 
užívaným zařízením podle Federální letecké správy („Federal Aviation Administration“). Za 
zaměstnance jejichž pracovní náplní je údržba letadel není možné tento odpočet získat. Odpočet 
se týká zaměstnanců na plný úvazek (alespoň 35 hodin týdně). Množství zaměstnanců je rovno 
průměru z počtu zaměstnanců v poslední den každého měsíce během fiskálního roku. Zařízení 
musí zaměstnat alespoň 10 pracovníků. Podle současného zákona tato daňová pobídka vyprší 1. 
ledna 2017. Odpočty přesahující roční daňovou povinnost je možné převádět až po dobu 5 let.  
 
Pro více informací je možné se obrátit na: 
 
Pete Roskop 
Business Development Representative 
Colorado Office of Economic Developement and International Trade 
Tel.: (303)892-3840, e-mail: Peter.Roskop@state.co.us 
 
Biotechnology Sales and Use Tax Refund: 
Společnosti mají po řádném zaplacení nárok na náhradu daně z obratu a spotřební daně („Sales 
and Use Tax“) spojených s nákupem hmotného movitého majetku užitého k biotechnologickému 
výzkumu a vývoji. Mezi tento majetek patří například mikroskopy, chemická činidla a software. 
Vrácení této daně podporuje biotechnologický průmysl a pomáhá jak začínajícím, tak již déle 
fungujícím podnikům. Biotechnologie je k tomuto účelu definována jako aplikace technologií 
například k: 

• Produkci nebo modifikaci produktů 
• Vývoji mikroproduktů určených ke specifickému užití 
• Identifikaci cílů pro rozvoj menších farmacií 
• Transformaci biologických systémů na užitečné procesy nebo produkty 
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Enterprise Zones (ekonomicky zanedbané oblasti): 
Ve státě Colorado se nachází 18 těchto zón včetně 2 sub-zón. Společnosti, které se nacházejí 
v jedné z těchto oblastí, se mohou kvalifikovat až na 9 různých daňových odpočtů, které 
podněcují k tvorbě pracovních míst a investicím v těchto oblastech. Možné daňové odpočty jsou 
následující: 

• Investment Tax Credit – odpočet v hodnotě až 3% z nakoupeného vybavení 
• Job Training Tax Credit – odpočet v hodnotě až 10% z výdajů na školení 
• New Business Facility Tax Credits – týká se nových zařízení, odpočet v hodnotě $500 za 

nové pracovní místo, extra 500 USD za nové pracovní místo v oboru zemědělského 
zpracování a extra 400 USD za nové pracovní místo se zdravotním pojištěním  

• R&D Increase Tax Credit – odpočet v hodnotě 3% z přírůstku na výdajích na výzkum a 
vývoj (R&D) 

• Vacant Building Rehabilitation Tax Credit – odpočet v hodnotě 25% z výdajů na opravu 
opuštěných budov 

• Manufacturing/Mining Sales and Use Tax – rozšířená daňová úleva z daně z obratu a 
spotřební daně („Sales and Use Tax) pro výrobu a těžbu 

• Contributions to Enterprise Zone Projects – za příspěvky do ekonomicky zanedbaných 
oblastí (Enterprise Zones) má odpočet hodnotu 25% z hotovosti a 12.5% z naturálních 
(nehotovostních) příspěvků  

• Local Incentives – zvýšené úlevy mohou být nabízeny na lokální úrovni 
 
Ekonomicky zanedbané oblasti, které se nacházejí ve venkovských oblastech, tzv. „Enhance 
Rural Enterprise Zones“, nabízejí ještě další dvě pobídky: 

• Job Credits in an EREZ – odpočet v hodnotě 2500 USD za každé nové pracovní místo 
• Ag Processing Jobs Credit in an EREZ – odpočet v hodnotě 3500 USD za každé nové 

pracovní místo v oboru zemědělského zpracování 
 
Více informací o Enterprise Zones a jejich pobídkách je k dispozici zde: 
 
Office of Economic Development & International Trade 
Kevin Tilson 
Enterprise Zone Program Manager 
Tel.: (303)892-3840, e- mail: kevin.tilson@state.co.us    
 
Job Creation Performance Incentive Fund: 
Tento program poskytuje finanční pobídky za vytvoření nových pracovních míst 
s nadprůměrnými mzdami. Cílem programu je podporovat a podněcovat rozvoj nových 
společností, expanze a přesídlení, která tvoří nová pracovní místa. Vzhledem k velké popularitě 
tohoto programu jsou všechny dotace na rok 2010 momentálně vyčerpány. Pro aktuální 
informace je třeba se obrátit na: 
 
Shela Tattro 
Manager, Economic Development Commission 
Colorado Office of Economic Development & International Trade 
1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, Colorado 80202 
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Tel.: (303)892-3840 
Fax: (303)892-3848 
 
Local Government Property Tax Incentives (Business Incentive Agreements): 
Místní správy smějí podle svého úsudku poskytovat odpočty z majetkové daně nebo pobídkové 
platby. Hodnoty těchto odpočtů jsou vyjednány pro každý případ zvlášť a mohou se lišit. Zažádat 
o ně může společnost, která založí nové zařízení nebo rozšíří existující zařízení, které se 
kvalifikuje jako nové zařízení. Odpočet nebo platba mohou mít hodnotu až 50% z roční daně 
z movitého majetku užitého při provozu nového či rozšířeného zařízení, a to až po dobu 10 let. 
Detaily programu se liší v případě, že zařízení se nachází v tzv. „Enterprise Zones“ (ekonomicky 
zanedbané oblasti). Zde mohou mít odpočet nebo platba hodnotu rovnou rozdílu mezi daní 
z movitého a nemovitého majetku v současném roce a daní ze stejného majetku jeden rok před 
tím, než byla daná oblast označena jako „Enterprise Zone“. Trvání tohoto odpočtu či platby je 
založeno na úsudku dané místní správy. 
 
Colorado Innovation Investment Tax Credit: 
Tento program nabízí investorům daňové odpočty v hodnotě 15 % z investice do menších, 
začínajících, coloradských společností, které se zabývají primárně výzkumem a vývojem (R&D) 
nebo výrobou nových technologií, produktů nebo procesů. Maximální hodnota této daňové úlevy 
pro rok 2010 je 20 tis. USD. 
 
Školení 
 
Colorado FIRST / Existing Industry Customized Training Programs: 
Dotace programu Colorado FIRST jsou pro společnosti, které se přesídlují do Colorada, nebo pro 
společnosti, které v Coloradu již existující a podstupují velkou expanzi. Dotace programu 
Existing Industry byly vytvořeny pro coloradské společnosti, které zavádějí nové technologie, aby 
udržely svou konkurence schopnost a pracovní místa v Coloradu. Školení zaměstnanců by mělo 
být prospěšné nejenom pro danou společnost, ale také pro samotné pracovníky, a to zlepšením 
jejich schopností a budoucích pracovních příležitostí. 
 
Pro období 2009-2010 mají tyto programy k dispozici 2.7 mil. USD. Podmínkou je, že školení, na 
které společnost získá dotace, musí proběhnout ještě v tom samém fiskálním roce. Podmínky jsou 
následující: 

• Maximální hodnota dotace je 800 USD za jednoho zaměstnance 
• Dotované školení musí být pro stálé zaměstnance na plný úvazek, kteří nejsou zaměstnáni 

jen sezónně nebo v maloobchodě 
• V městských oblastech musí zaměstnavatel platit průměrnou mzdu v hodnotě alespoň 

10.46 USD na hodinu, na venkově pak 8.21 USD na hodinu 
• Celé dotované školení musí být přizpůsobeno specifickým potřebám dané společnosti 
• Žadatelé musí zaplatit minimálně 40  z celkových nákladů na školení 
• Pro program Existing Industry musí být žadatel finančně zhodnocen 
• Návštěva žádající společnosti je povinná 
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Více informací je k dispozici zde: 
 
Nate Emswiller 
Job Training Program Director 
1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, CO 80202 
Tel.: 303-892-3840, fax: 303-892-3848 
Email: nate.emswiller@state.co.us  
 
Infrastruktura 
 
Infrastructure Assistence Program: 
Cílem tohoto programu je vytvořit nová a zachovat stávající pracovní místa primárně pro občany 
s nízkými až středně vysokými příjmy. Tento program podněcuje k rozvoji nového obchodu, 
expanzi a zachování obchodu nacházejícího se ve městech a krajích, které nemají nárok na dotace 
„Community Development Block Grant“ (zpravidla jde o venkovské oblasti). Dotace jsou 
poskytovány na výstavbu či vylepšení následujících prvků infrastruktury: 

• Vodovodních potrubí a zařízení pro odpadní vody 
• Kanalizace a čistírny odpadních vod 
• Vozovek 
• Plynových potrubí 
• Elektrické energie 
• Železničních kolejí 
• Osvětlení 
• Chodníků 
• Alternativních zdrojů energie jako například solární 

 
K získání těchto dotací je nutné kontaktovat Kancelář pro ekonomický rozvoj státu Colorado 
(Colorado Office of Economic Development). Podmínky k získání těchto dotací zahrnují: 

• Žadatelé musí prokázat realizovatelnost navrženého projektu a schopnost ho financovat 
• Alespoň jedno pracovní místo musí být vytvořeno nebo zachováno za každých 

dotovaných 20 tis. USD 
• Konečné rozhodnutí o udělení této dotace je učiněno Guvernérovou finanční posudkovou 

komisí (Governor’s Financial Review Committee) 
• Dotace pro společnosti, které jsou v provozu alespoň 3 roky, nesmí přesáhnout hodnotu 

50% z celkových projektových nákladů 
• Dotace pro společnosti, které jsou v provozu méně než 3 roky, nesmí přesáhnout hodnotu 

35% z celkových projektových nákladů  
• Minimální dotace má většinou hodnotu 100 tis. USD. Žádosti o méně než 100 tis. USD  

jsou zváženy případ od případu 
• Maximální dotace může mít hodnotu 500 tis. USD. Žádosti o více než 500 tis. USD jsou 

zváženy případ od případu 
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Pro další informace je možné se obrátit na: 
 
Ken Gabriel 
Manager, CDBG Business Programs 
Colorado Office of Economic Development & International Trade 
1625 Broadway, Suite 2700 
Denver, Colorado 80202 
Tel.: 303-892-3840, fax: 303-892-3848 
 
Další financování 
 
Strategic Fund Program: 
Tento program nabízí hotovostní pobídky v hodnotě mezi 2 tis. USD až 5 tis. USD za každé nové 
pracovní místo. Částka je odvozena od výše průměrné mzdy, místa, kde jsou tato místa vytvořena 
aj. 
 
Colorado Credit Reserve: 
Tento program zlepšuje dostupnost úvěrů menším společnostem v Coloradu tím, že zakládá 
společný rezervní fond. Z tohoto fondu mohou banky a jiné úvěrové subjekty získat zpět ztráty 
související s úvěry, které jsou u tohoto programu registrovány. V roce 2009 vyhradilo valné 
shromáždění tomuto programu 2.5 mil. USD. 
 
Certified Capital Companies: 
Stát Colorado má šest certifikovaných kapitálových společností (Certified Capital Companies), 
které poskytují půjčky coloradským podnikům. Investice získané od těchto společností mohou 
mít hodnotu v rozmezí mezi 100 tis. USD až 3.3 mil. USD. Certifikované kapitálové společnosti 
fungují nezávisle a zpravidla samy rozhodují o udělení těchto finančních prostředků. Stát pouze 
dohlíží na to, aby žadatelé, kteří získají tyto prostředky, splňovali specifické podmínky. 
 
The Venture Capital Authority: 
Tento orgán založil fond (Colorado Fund 1) a vybral správce fondu (High Country Venture, 
LLC), aby poskytovali počáteční kapitál začínajícím společnostem. Tyto investice mohou mít 
hodnotu 250 tis. USD až 3 375 mil. USD (preferovány jsou hodnoty od 500 tis. USD do 2 mil. 
USD). Správce fondu, High Country Venture, LLC, funguje nezávisle a zpravidla sám rozhoduje 
o udělení těchto finančních prostředků. Stát pouze dohlíží na to, aby žadatelé, kteří tyto 
prostředky získají, splňovali specifické podmínky. 
 
Bioscience Discovery Evaluation Grant Program: 
Účelem tohoto programu, který byl vytvořen v roce 2006, je posílit biologický průmysl 
(„Bioscience Industry“) a tvorbu pracovních míst ve státě Colorado. Dotace jsou poskytovány 
kvalifikovaným coloradským neziskovým výzkumným institucím na postup od výzkumu ke 
komercializaci. Dotace jsou také k dispozici pro začínající společnosti v tomto oboru, které 
komercializují technologie vynalezené v jedné z coloradských výzkumných institucí. 
 
Colorado Tourism Office’s Marketing Matching Grant Program: 
Tento program poskytuje dotace v hodnotě až 15 tis. USD neziskovým organizacím k účelu 
propagace státu a regionu jako turistické destinace. 
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Colorado Film Incentives Cash Fund: 
Tento program byl vytvořen jako podnět k filmové a televizní produkci ve státě Colorado. 
Program nabízí 10% slevu produkčním společnostem, které mají alespoň 75% ze svých 
mimořádných výdajů a 75% z výdajů na mzdy spojených s občany státu Colorado. Společnosti 
pocházející z jiného státu musí utratit alespoň 1 mil. USD a obchodní společnosti z Colorada 
musí mít výdaje alespoň 100 tis. USD. 
 
Následující programy financování jsou k dispozici pouze pro komunity, které nemají nárok na 
dotace „Community Development Block Grant“ (zpravidla se jedná o venkovské oblasti): 
 
Business Loan Funds: 
Stát Colorado poskytuje financování čtrnácti úvěrovým fondům (Business Loan Funds), které 
slouží většině venkovských oblastí v Coloradu. Tyto fondy jsou zodpovědné za propagaci a 
podporu snah o ekonomický rozvoj určitých oblastí. Jejich hlavním nástrojem je poskytování 
úvěrů a záruk za úvěr. K získání této podpory musí podniky splnit určité podmínky jako 
například vytvoření či zachování pracovních míst apod. 
 
Planning and Feasibility Study Grants: 
Stát Colorado má k dispozici finanční prostředky na podporu realizačních studií, převážně pro 
venkovské oblasti. Tyto finanční prostředky jsou poskytovány městům a krajům nebo přes jeden 
z úvěrových fondů („Business Loan Fund“). Studie musí být provedena ve spolupráci se 
specifickou společností a pro konkrétní projekt. V případě, že se projekt ukáže jako 
realizovatelný, a je realizován, tato specifická společnost se musí zavázat k vytvoření nebo 
zachování určitého počtu pracovních míst. Výše dotace je zpravidla až $20 tisíc na každou studii, 
ale tato částka se může lišit případ od případu na základě různých faktorů.  


