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Michigan 

Organizace podporující investice 

Michigan Economic Development Corporation (MEDC) 
Adresa: 300 N.Washington Square, Lansing, MI 48913 
Kontaktní osoba: Lisa Brown 
Email: brown110@michigan.org 
Telefon: +1-517-241-3683  
Web: www.themedc.org, www.michiganadvantage.org 

Základní informace o Michiganu 

Hlavní město: Lansing 
Počet obyvatel: 9 969 727 (9. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 68 obyv./km² (17. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 49 694 USD (26. v USA, 2008)  
Firemní daň z příjmu: 4,95 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: automobilový průmysl, high-tech průmysl, biotechnologie, vývoj 
a výzkum, alternativní zdroje energie  
 
Michigan nabízí takzvané Tax-Free Zones a vysokou podporu výzkumným střediskům 
zejména v oblasti high-tech. Michigan je jedním ze čtyř států USA zaměstnávajících nejvíce 
lidí v odvětví hi-tech. Obyvatelstvo Michiganu je nadprůměrně vzdělané a nabízí díky tomu 
kvalitní pracovní sílu novým firmám.   

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Průmyslová výroba, technologie, high-tech 

Emerging Technologies Fund (ETF) 

Tento program pomáhá technologickým firmám (v oblasti biotechnologie, automobilové 
výroby, průmyslové výroby, energetiky obnovitelných zdrojů a obrany a bezpečnosti státu) 
získat dotace ze státních fondů. Jestliže se firma kvalifikovala pro federální fondy, může ze 
státního fondu ETF získat stejnou částku nebo až 1,4 mil. USD. 

http://www.michiganadvantage.org/cm/Files/Fact-
Sheets/EmergingTechnologiesFundMEDC.pdf 
 

High-Tech a High-Wage Mega Tax Credits 

Firmy, které podnikají v oblasti hi-tech nebo alespoň 25 % svých nákladů věnují na výzkum a 
vývoj, mohou získat slevy na daních. Podmínkou této pobídky je výše platu zaměstnanců, 
která musí být minimálně 300 % federální minimální mzdy. 

http://www.michiganadvantage.org/cm/files/Fact-Sheets/HighTechMEGA.pdf 
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Michigan Smart Zones  

Michigan Smart Zones jsou technologické clustry, v nichž se soustředí technologické firmy, 
výzkumná střediska a univerzity. Začínající firmy, které podnikají v oblastech biotechnologie, 
automobilové výroby, průmyslové výroby, energetiky obnovitelných zdrojů a obrany a 
bezpečnosti státu, zde mohou dostat příležitost čerpat finanční prostředky z fondu Michigan 
Pre-Seed Capital Fund. 

http://www.michiganadvantage.org/cm/files/Fact-Sheets/MISmartZonefactsheet.pdf   
 

• Nová pracovní místa 

Standard and Rural Job Creation Tax Credits  
Firmy podnikající v oblasti průmyslové výroby, důlního průmyslu, vývoje a výzkumu, 
velkoobchodu, filmové produkce, digitálních médií, kancelářského provozu a cestovního 
ruchu mohou získat slevu na dani z příjmu, jestliže vytvoří alespoň 50 pracovních míst 
v méně lidnatých oblastech Michiganu. 

http://www.michiganadvantage.org/cm/Files/Fact-Sheets/MEGA_Std_Rural_credits.pdf 
  

• Zemědělství  

Agricultural Processing Renaissance Zones (APRZ) 

Program pro firmy, které zpracovávají zemědělské suroviny. Přemístí-li firma objekt 
s výrobním zařízením do oblasti tzv. Agricultural Processing Renaissance Zone, může získat 
slevy z několika typů státních daní.  

http://www.michiganadvantage.org/cm/files/Fact-Sheets/AgProcessingRenZones.pdf 
 

• Obnova zanedbaných oblastí státu 

Brownfield Redevelopment 

Firma, která investuje do brownfieldu v Michiganu, může získat slevu na dani ve výši až 
12,5 % nákladů na investici nebo až 20 % v nejméně rozvinutých oblastech. 

http://www.michiganadvantage.org/cm/files/Fact-Sheets/BrownfieldSBT.pdf 


