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New Jersey  

Organizace podporující investice 

New Jersey Economic Development Authority 
Adresa: 36 West State Street, Trenton, NJ 08625  
Kontaktní osoba: Camille E. Sailer 
Email: csailer@njeda.com  
Tel.: 1-609-633-1182  
Web: www.njeda.com 
 
Office of Economic Growth  
Web: www.state.nj.us/njbusiness/international/  

Základní informace o New Jersey 

Hlavní město: Trenton 
Počet obyvatel: 8 707 739 (11. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 157,1 obyv./km² (nejvyšší v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 69 674 USD (2. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 9 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: farmaceutický průmysl, biotechnologie, logistika, finance, 
medicínské potřeby a zdravotnická zařízení, komunikace, IT, ochrana životního prostředí, 
věda a výzkum, chemie, turistika 
 
V New Jersey (NJ) se nachází sídla mnoha mezinárodních společností. NJ je jedním 
z nejvýznamnějších států v USA v oblasti vědy a výzkumu (vytváří 5 % výdajů celkového 
světového výzkumu). Hlavními průmyslovými odvětvími jsou biotechnologie a farmacie. 
Patnáct z dvaceti největších světových farmaceutických společností má své sídlo právě v NJ. 
Sídlí zde také mnoho významných finančních institucí. 
 
Strategicky je NJ dobře umístěné, neboť nabízí možnost rychlé dopravy k zákazníkům díky 
dostupnosti moře (v NJ se nachází mezinárodní přístav Port Newark/Elizabeth, železnice 
a největší světová letiště Newark a poblíž je JFK). Téměř dokonalá infrastruktura NJ je 
jednou z největších předností tohoto státu v USA. Míra nezaměstnanosti je poměrně nízká 
a pracující lidé jsou vzdělaní, produktivní a inovativní.  
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Pobídky podle oblastí podnikání 

• Obnova zanedbaných oblastí státu 

Geographic & Urban Redevelopment Tax Credit Programs 

NJ nabízí daňové úlevy firmám, které investují a vytváří pracovní místa v konkrétních 
městských oblastech. Například je možné získat slevu na dani až do výše 2,5 tis. USD na 
první rok nově vytvořené pracovní pozice. Další roky je pak příspěvek nižší. 

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/tax/geographic.shtml 
Při stavbě, renovaci a rekonstrukci budov lze získat půjčku až ve výši 1,5 mil. USD nebo 
slevu na daních od 500 tis. USD. 

http://www.njeda.com/web/Aspx_pg/Templates/Pic_Text.aspx?Doc_Id=97&menuid=1364&t
opid=718&levelid=5&midid=734 
 

• Biotechnologie a výzkum 

Life Science & Technology Tax Credit Programs 

NJ nabízí daňové úlevy firmám, které investují do výzkumu a výroby v určitých vědních 
oborech jako biotechnologie, výroba elektronických a elektrotechnických zařízení, výroba 
medicínských zařízení a pomůcek, atd. Lze získat slevu na dani až 500 tis. USD na každou 
kvalifikovanou investici pokud podnik zaměstnává méně než 225 lidí z toho alespoň 75 % 
v NJ. 

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/tax/science.shtml 
 

• Průmyslová výroba  

Manufacturing Tax Credit Programs 

Podnik, který investuje do výrobního zařízení v NJ, může uplatnit slevu na dani až do výše 
1 mil. USD. 

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/tax/manufacuring.shtml 
 

• Ochrana životního prostředí  

Environmental Tax Credit Programs 

Daňový poplatník, který obdrží certifikát z oddělení ochrany životního prostředí (Department 
of Environmental Protection), může využít v NJ daňové prázdniny. 

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/tax/enviromental.shtml 
 

Clean Energy Programs 

Možnost získání daňové úlevy při využívání obnovitelných zdrojů energie. 

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/clean/ 
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• Další nabízené programy  

Film Production Assistance Tax Credit 

Společnosti v oblasti filmové produkce mohou získat 20% slevu na daních, pokud jsou jejich 
náklady utraceny v NJ.  

http://www.state.nj.us/njbusiness/financing/tax/other.shtml 
 

Statewide Loan Pool 

Economic Development Authority (EDA) může být ručitelem půjčky firem, které v NJ 
vytvářejí pracovní pozice, jsou situovány ve vybraných oblastech nebo podnikají v oborech, 
které EDA podporuje. Záruky poskytuje až do výše 1,5 mil. USD při celkové půjčce  
do 2,75 mil. USD. 

http://www.njeda.com/web/Aspx_pg/Templates/Pic_Text.aspx?Doc_Id=301&menuid=1203&
topid=718&levelid=6&midid=1175 


