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Delaware 

Organizace podporující investice  

Delaware Department of State 
Adresa: 820 N. French Street, Wilmingon, DE 19801 
Kontaktní osoba: John Pastor 
Email: john.pastor@state.de.us 
Telefon: +1-302-577-8465 
Web: www.itc.sos.delaware.gov 
 
Delaware Economic Development Office (DEDO) 
Web: www.dedo.delaware.gov 

Základní informace o Delawaru 

Hlavní město: Dover 
Počet obyvatel: 885 122 (45. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 175,3 obyv./km² (6. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 57 270 USD  (11. v USA, 2008)  
Firemní daň z příjmu: 8,7 % (specifické zdanění firem „non resident LLC” viz dále) 
 
Hlavní oblasti podnikání: chemický průmysl, biotechnologie (Syngenta, AstraZeneca), 
automobilový průmysl (Fisker Automotive), finanční centra, zdravotnictví, turismus, 
potravinářský průmysl 
 
Delaware je často nazývaný utajeným daňovým rájem, neboť je v něm možné založit firmu, 
jejímž jediným daňovým zatížením je paušální roční poplatek 100 USD, avšak není tak 
známý jako Bahamy nebo Bermudy. Podmínky, které musí firma LLC (limited liability 
company) splnit, aby se paušálním poplatkem mohla vykoupit z amerického daňového 
systému, jsou následující: společníci jsou nerezidenti, LLC nezaměstnává americké rezidenty 
a nevyvíjí žádnou obchodní činnost na vnitřním trhu USA, tj. nemá příjmy od rezidentů. 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Nová pracovní místa 

Workforce Development Center 

V tomto centru je možné získat nabídky dotovaných tréninků pro zaměstnance a pomoc při 
hledání nových zaměstnanců. 

http://dedo.delaware.gov/Workforce.shtml  
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• Filmová produkce 

Delaware Film Office  

Stát Deleware podporuje filmový průmysl ve formě investičních pobídek a asistence Úřadu 
pro filmovou produkci.  

http://dedo.delaware.gov/Film.shtml 
 

• Další 

The Delaware Access Program 

Tento program poskytuje firmám nástroj založený na tzv. risk-pool konceptu, díky kterému 
mohou v bankách získat půjčku, na kterou by samy nedosáhly.  

http://dedo.delaware.gov/Access.shtml 
 

Delaware Strategic Fund  

Tento fond poskytuje dotace, půjčky s nízkým úrokem a další pobídky firmám, které 
v Delewaru vytváří pracovní místa a investují na brownfieldech. Výše podpory je závislá na 
počtu vytvořených pracovních míst, výši platů zaměstnanců a lokalitě, ve které firma 
investuje. 

http://dedo.delaware.gov/Strategic.shtml 


