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Kentucky 

Organizace podporující investice 

Kentucky Cabinet for Economic Development  
Adresa: Old Capitol Annex, 300 West Broadway, Frankfort, Kentucky 40601 
Kontaktní osoba: Darren Srebnick  
Email: darren.srebnick@kwtc.org   
Telefon: +1-502-574-1541 
Web: www.thinkkentucky.com 
 
The Kentucky Economic Development Finance Authority (KEDFA) 
 
Bluegrass State Skills Corporation (BSSC) 

Základní informace o Kentucky 

Hlavní město: Frankfort 
Počet obyvatel: 4 314 113 (26. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 42,1 obyv./km² (22. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 41 763 (47. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 4 – 6 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: chemický průmysl, výroba elektroniky, dopravní zařízení, 
strojírenství, zpracovatelský průmysl, tabákové výrobky, turistika 
 
Státu Kentucky se říká "Bluegrass State" (stát zelené trávy) a je známý svými čistokrevnými 
koňmi, pořádáním koňských závodů, lihovary bourbonů, místní hudbou, výrobou tabáku 
a výrobou automobilů (například typů Chevrolet Corvette, Cadillac, Ford Explorer, Toyota 
Camry a Toyota Avalon). Kentucky je 3. nejproduktivnějším státem co se týče výroby 
lehkých dopravních prostředků, téměř 10 % všech automobilů a nákladních vozidel 
vyráběných v USA se vyrábí v Kentucky.  
 
Výhodou Kentucky je hustá dopravní síť jak silniční, železniční, letecká, tak i lodní – zejména 
díky blízkosti řeky Mississippi a rychlé dopravě do Atlantického oceánu po řece. Další 
výhodou jsou nízké ceny bydlení, nízká kriminalita, kvalitní lékařské služby, vysoká úroveň 
vzdělání, nízké ceny energie, zemního plynu a vody.  



2 

Pobídky podle oblastí podnikání 

• Energetika 

Incentives for Energy Independence Act (IEIA) 

Každá společnost, která investuje do svého zařízení a zvýší tím výrobu a prodej alternativních 
přepravních paliv, energeticky efektivních pohonných hmot, nebo společnost, která vyrábí 
energii alternativními metodami, může získat daňové úlevy po dobu až 25 let do výše 50 % 
investice. 

http://www.thinkkentucky.com/kyedc/pdfs/IEIA.pdf  

 
• Průmyslová výroba, zemědělství, neretailové služby 

Kentucky Business Investment Program (KBI)  

Firma, která investuje nejméně 100 tis. USD a vytvoří alespoň 10 nových pracovních pozic 
pro rezidenty Kentucky, může získat daňové úlevy a dotace ve výši až 5 % vyplacených 
mezd.  

http://www.thinkkentucky.com/kyedc/pdfs/KBIFactSheet.pdf 
 

Kentucky Enterprise Initiative Act (KEIA)  

Firmám, které investují minimálně 500 tis. USD na podporu růstu ekonomiky státu v určitých 
oborech, může v rámci tohoto programu stát Kentucky vrátit daně spojené s nákupem 
stavebních materiálů, vybavení pro výzkum a vývoj a výrobního zařízení. 

http://www.thinkkentucky.com/kyedc/pdfs/keia.pdf 
 
Kentucky Reinvestment Act (KRA) 

V rámci tohoto programu nabízí stát Kentucky daňové prázdniny firmám, které investují 
do výrobního zařízení nejméně 2,5 mil. USD a přitom udrží počet zaměstnanců alespoň 
na úrovni 85 % stavu před investicí. 

http://www.thinkkentucky.com/kyedc/pdfs/KRAFactSheet.pdf   
 

• Ekologie 

Kentucky Environmental Stewardship Act (KESA) 

Společnosti, které vyrábí produkt, který je unikátní a pozitivně ovlivňuje životní prostředí, 
mohou získat slevy na daních, které souvisí s projektem. 

http://www.thinkkentucky.com/kyedc/pdfs/KESA_FACT_SHEET_2005_v11.pdf 
 

• High-tech technologie 

High-Tech Investment Pools  

Tento program nabízí jak malým tak středně velkým firmám nevratné půjčky ve výši 100 – 
250 tis. USD. Základní podmínkou je vytvoření pracovních míst v oblasti hi-tech průmyslu. 

http://thinkkentucky.com/dci/pdfs/DCIFactSheet.pdf 


