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Vermont

Organizace podporující investice

Department of Economic, Housing and Community Development
1 National Life Drive, Montpelier, VT 05620
Kontaktní osoba: Fred Kenney
Email: fred.kenney@state.vt.us
Telefon: +1-802-828-5256
Web: www.thinkvermont.com

Základní informace o Vermontu

Hlavní město: Montpelier
Počet obyvatel: 622 433 (49. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 26,2 obyv./km² (30. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 52 318 USD (16. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 6 - 8,5 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
Velká část Vermontu je zalesněná, proto je zde významný dřevozpracující průmysl, vyrábí se 
zde nábytek a vše ze dřeva a papíru. Ve státě se těží slída, azbest a stavební kámen. V rámci 
celého státu je největším zaměstnavatelem společnost IBM. V roce 2010 označila University 
of Connecticut stát Vermont jako jeden z nejdražších pro podnikání.
Díky své poloze je Vermont tranzitním státem a většina obchodu mezi USA a Kanadou 
prochází přes jeho území.

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Výzkum a modernizace

R&D Tax Credit  

V rámci tohoto programu na podporu výzkumu a vývoje mohou společnosti působící na tomto 
poli dosáhnout na slevu z celkové daňové zátěže ve výši až 30 % nákladů podle speciálního 
federálního zákona. Tato sleva může být uplatněna v průběhu 10 let od realizace investice.

http://economicdevelopment.vermont.gov/LinkClick.aspx?fileticket=MYXk2cP_odE%3d&tabi
d=124

http://economicdevelopment.vermont.gov/Programs/VEPC/tabid/124/Default.aspx



2

 Výrobní průmysl

Machinery & Equipment Tax Credit

Tento program poskytuje investorům slevu na dani z příjmu firem (corporate income tax) ve 
výši 10 % z investičních nákladů na modernizaci či nákup nového výrobního vybavení. 
Minimální výše investice je pak stanovena na 20 mil. USD. Sleva může být uplatněna až do 
výše 80 % daňové povinnosti v kalendářním roce.

http://economicdevelopment.vermont.gov/Programs/VEPC/tabid/124/Default.aspx

http://economicdevelopment.vermont.gov/LinkClick.aspx?fileticket=O2uaRhG-
j84%3d&tabid=124

 Pracovní místa

Vermont Employment Growth Incentive

V rámci tohoto programu má investor nárok na získání přímé finanční podpory v případě 
vytvoření nových pracovních míst, v některých případech zde pak existuje i nárok na slevu na 
majetkových daních.
Vzhledem k malé velikosti státu a tomu odpovídajícímu počtu investic je každý projekt 
posuzován individuálně a neexistují předem jasně daná kriteria pro získání této podpory. 
Rámcová kritéria jsou: nutnost podpory pro existenci investice, přínos investice pro státní 
rozpočet a naplňování investičních cílů.
Podpora v rámci tohoto programu může být poskytována maximálně po dobu 5 let a pouze 
pro nová pracovní místa s minimální průměrnou mzdou 160 % státního průměru.

http://economicdevelopment.vermont.gov/Programs/VEPC/VermontEmploymentGrowthIncen
tiveProgram/tabid/157/Default.aspx

Vermont Training Program

V rámci tohoto programu poskytuje stát přímý trénink pro zaměstnance za účelem zvýšení 
produktivity práce. Investor může získat toto školení pro nové zaměstnance po splnění dvou 
hlavních kritérií. V první řadě se musí jednat o nábor nových zaměstnanců spíše než o 
obměnu a dále se investor musí zavázat, že po ukončení bezplatně poskytnutého tréninku 
bude zaměstnancům vyplácet minimálně dvojnásobek minimální hodinové mzdy.

http://economicdevelopment.vermont.gov/Programs/WorkforceTraining/VermontTrainingPro
gram/tabid/187/Default.aspx




