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Severní Dakota 

Organizace podporující investice 

North Dakota Department of Commerce 
Adresa: 1600 East Century Avenue, Suite 2, Bismarck, ND 58502 
Kontaktní osoba: Paul Lucy 
Email: plucy@nd.gov 
Telefon: 1-701-328-5300 
Web: www.ndbusiness.com  

Základní informace o Severní Dakotě 

Hlavní město: Bismarck  
Počet obyvatel: 646 844 (48. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 3,5 obyv./km² (47. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 45 390 USD (39. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 2,1 % – 6,4 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: zemědělství (slunečnicová semena, obiloviny), energetika (ropa, 
větrná energie), zpracovatelský průmysl, automobilový průmysl (Global Electric Motorcars) 
 
Severní Dakota se pyšní nejnižší mírou nezaměstnanosti v USA (3,3 %, listopad 2010) 
a fiskální politikou tkvící ve snižování výše daní z nemovitostí a daní z příjmů právnických 
(horní hranice z 10,5 % na současných 6,4 %) a fyzických osob. Díky své poloze na 
americkém středozápadě při hranicích s Kanadou patří mezi státy s nejnižšími finančními 
náklady potřebnými k založení a provozu firmy. Na rozdíl od jiných států neuvaluje daň 
z prodeje (sales tax) na určité druhy zboží a služeb (elektřina, potraviny), čímž se ještě více 
snižují náklady na chod firmy.1 Severní Dakota nabízí odpuštění daně z příjmu právnických 
osob až na pět let technologickým společnostem. Firmy podnikající v primárním sektoru 
ekonomiky (zemědělství, hornictví, lesnictví) jsou navíc oproštěny od placení daně z prodeje 
při nákupu počítačové a telekomunikační techniky.2 Magazín Forbes zařadil Severní Dakotu 
mezi deset nejlákavějších států USA pro účely podnikání.3  

                                                 
1 http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf 
2 http://www.fdiatlas.com/area/North-America/USA/region/North-Dakota/incentives 
3 http://issuu.com/ndcommerce/docs/12_reasons_flyer?mode=a_p 
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Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Energetika 

Biomass Incentive and Research Program 

Jedná se o program zaměřený na podporu výzkumu zabývajícího se efektivností produkce, 
transportu a skladování biomasy a rovněž na podporu samotné produkce biomasy. Maximální 
výše dotací není přesně stanovena a odvíjí se od příslušné legislativy. V současné době jsou 
na program vyčleněny dva mil. dolarů. 

http://www.nd.gov/ndic/biomass-infopage.htm  
 

Renewable Energy Program  
Tento program poskytuje granty do výše 500 tis. dolarů na výzkum, vývoj, vzdělávání 
a marketing v oblasti obnovitelných zdrojů energie, které povedou ke tvorbě nových 
pracovních míst. 

http://www.nd.gov/ndic/renew/info/renew-policies.pdf  
 

• Zemědělství 

Biodiesel Tax Credit 

Firmy mohou získat desetiprocentní slevu na dani z příjmu po dobu pěti let, pokud postaví 
nové nebo upraví existující zařízení na výrobu paliv s alespoň dvouprocentním podílem 
biosložek (sójových bobů či řepky).  

http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf 
 

• Tvorba nových pracovních míst 

Wage and Salary Credit 

Firma, provozující svou činnost v Severní Dakotě má nárok na slevu na dani v celkové 
hodnotě jednoho procenta částky vyplacené na mzdách zaměstnancům po dobu prvních tří let. 

http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf  
 

Jobs Training Assistance 

Program určený k zaškolení nových zaměstnanců firmám podnikajícím v primárním sektoru 
ekonomiky. Program je částečně či plně hrazen z daní z příjmu nových zaměstnanců. 

http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf  
 

• Venture kapitál 

Microbusiness Investment and Employment Credit 

Společnosti, které investují do malých podniků (majících do pěti zaměstnanců) v Severní 
Dakotě, nebo v nich vytvoří nová pracovní místa, mají nárok na dotaci do výše dvaceti 
procent z příslušné investice. 

http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf  
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Angel Fund Investment Credit 

Investice v začínající společnosti, takzvaný „angel fund“, za účelem získání podílu v dané 
společnosti, může vést k získání dotace ve výši až 45 % z celkové částky. Roční limit na 
vyplácené dotace je 45 tis. dolarů. 

http://www.communityservices.nd.gov/uploads/resources/377/energy.pdf 
 

• Obnova zanedbaných oblastí 

Renaissance Zones 

„Renaissance zones“ jsou oblasti nacházející se většinou v centrech měst, jejichž současný 
stav vyžaduje rekonstrukci. Pokud si v nich fyzická nebo právnická osoba postaví či pronajme 
nemovitost, bude oproštěna od placení daní z příjmů a z nemovitosti. 

http://www.communityservices.nd.gov/community/renaissance-zone/  


