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Indiana  

Organizace podporující investice 

Indiana Economic Development Corporation (IEDC) 
Adresa: One North Capitol Ave., 7th Floor, Indianapolis, IN 46204 
Kontaktní osoba: Stephen J. Akard 
Email: sakard@iedc.in.gov 
Telefon: +1-317-234-2083 
Web: www.iedc.in.gov 

Základní informace o Indianě 

Hlavní město: Indianapolis 
Počet obyvatel: 6 423 113 (16. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 69,1 obyv./km² (16. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 48 675 USD (30. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 8,5 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: průmyslová výroba, ocelárenský průmysl, biotechnologie, 
medicínské nástroje, automobily, energetika, chemický průmysl, gumárenský průmysl, těžba 
uhlí, pěstování kukuřice, na jihu ovoce a zeleniny, tabáková výroba 
 
Indiana je sídlem významných výzkumných středisek v oblasti medicíny, farmacie 
a biotechnologie. Automobilový průmysl v Indianě zaměstnává téměř 130 tis. zaměstnanců 
a jsou zde vyráběny např. automobily Toyota Sienna, Honda Civic, Subaru Outback nebo 
Chrysler. Indiana je díky své poloze logistickým uzlem mnoha amerických společností. 
Velkou tradici má v Indianě ocelářství a automobilové závody (závod Indianapolis 500).  

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Automobilový průmysl 

Hoosier Alternative Fuel Vehicle Manufacturer Tax Credit 

Tento program poskytuje slevu na daních ve výši až 15 % nákladů na investice do výroby 
vozidel na alternativní pohony. 

http://iedc.in.gov/tax-credits-exemptions/tax-credits/hoosier-alternative-fuel-vehicle-
manufacturer-tax-credit 
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• Vývoj a výzkum 

R&D Tax Credit 

Firmy, které investují do výzkumu a vývoje, mohou získat slevu na dani z příjmu ve výši až 
15 % z nákladů na tyto investice. Dále mohou tyto firmy žádat o vrácení prodejní daně, kterou 
zaplatily při nákupu vybavení pro výzkum a vývoj. 

http://iedc.in.gov/assets/files/Docs/Tax%20Credits%20Exemptions/RD%20Tax%20Incentives
_5-10.pdf 
 

• Nová pracovní místa 

Economic Development for a Growing Economy Tax Credit (EDGE) 

Daňové prázdniny po dobu až deseti let mohou získat investoři, kteří v Indianě vytvoří nové 
pracovní pozice a jejichž investice významně posílí ekonomiku státu. Tato pobídka je 
nabízena investorům v případě, kdy stát Indiana soupeří o investici firmy s jiným státem USA 
nebo případně s jinou zemí. 

http://iedc.in.gov/tax-credits-exemptions/tax-credits/economic-development-for-a-growing-
economy-tax-credit 
 

Hoosier Business Investment Tax Credit (HBITC) 

Program poskytuje daňové úlevy firmám, které v Iowě investují do projektů, které ve svém 
důsledku posilují ekonomiku státu a zvyšují celkové výdělky zaměstnanců firmy. 

http://iedc.in.gov/assets/files/Docs/Tax%20Credits%20Exemptions/HBI%20Tax%20Credit_5
-10.pdf 

 
• Malé podniky 

Indiana Small Business Development Center (ISBDC) 

Toto centrum nabízí konzultantské služby a rady začínajícím podnikům v Indianě zdarma 
nebo za nízkou cenu. 

http://isbdc.org/ 
 

• Technologie 

The 21st Century Research and Technology Fund  

Program podporující inovace a investice do technologií malých firem.  
http://www.21fund.org/  
 

Indiana Certified Technology Parks 

Certifikované technologické parky sdružují firmy z oblasti hi-tech, které mohou získat zpět 
zaplacené státní daně a investovat je do rozvoje technologického parku. 

http://iedc.in.gov/entrepreneurship/indiana-certified-technology-parks 
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• Další 

Venture Capital Investment Tax Credit 

Investoři, kteří poskytnou venture kapitál nově vznikající firmě v Indianě, mohou žádat 
o slevy na státních daních. 

http://iedc.in.gov/entrepreneurship/venture-capital-investment-tax-credit 
 

Headquarters Relocation Tax Credit  

Přemístí-li firma své ředitelství do Indiany, může získat slevu na dani ve výši až poloviny 
nákladů spojených s touto relokací. Firmy, které se chtějí ucházet o tuto pobídku, musí mít 
roční obrat alespoň 100 mil. USD a alespoň 75 zaměstnanců ve státě Indiana. 
http://iedc.in.gov/assets/files/Docs/Tax%20Credits%20Exemptions/HR%20Tax%20Credit_5-
10.pdf 


