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Massachusetts 

Organizace podporující investice 

MA Office of International Trade & Investment 
Adresa: 212 Northern Avenue, E. Bldg 1, #300 Boston, MA 02210 
Kontaktní osoba: Ted Carr 
Email: ted.carr@state.ma.us 
Telefon: 1-617-830-5401 
Web: www.mass.gov/moiti 

Základní informace o Massachusetts 

Hlavní město: Boston  
Počet obyvatel: 6 593 587 (15. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 326,3 obyv./km² (3. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 64 684 USD (6. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 8,75 % (2010) 
 
Hlavní oblasti podnikání: biotechnologie, IT, hi-tech technologie, finance, zdravotnictví, 
cestovní ruch (zejména Boston a Cape Cod), zemědělství (tabák, ovoce, ořechy) 
 
Ve státu Massachusetts je mnoho obyvatel zaměstnáno v oblastech hi-tech a znalostní 
ekonomiky. Velké procento kapitálu v nových firmách představuje tzv. venture kapitál a tyto 
firmy jsou motorem rychlého růstu ekonomiky státu. Daňové pobídky jsou v Massachusetts 
lákavé zejména v oblasti výzkumu a vývoje.  

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Nová pracovní místa 

Certified Expansion Project 

Vytvoří-li firma nová pracovní místa a zároveň investuje v určitých oblastech ekonomiky, 
které stát Massachusetts podporuje, může díky tomuto programu získat slevy na daních. 
 

Enhanced Expansion Project  

Při vytvoření alespoň 100 nových pracovních míst kdekoli ve státě Massachusetts lze získat 
různé výše finanční podpory.  
 

Manufacturing Retention Project 

Tento typ finanční podpory je možné získat v méně rozvinutých oblastech státu u projektů, 
kdy firma zachrání alespoň 50 pracovních míst v oblasti průmyslové výroby nebo 25 míst 
vytvoří.  

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=4&L0=Home&L1=Start%2c+Grow+%26
+Relocate+Your+Business&L2=Taxes+%26+Incentives&L3=Economic+Development+Inc
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entive+Program&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=mobd_EDIP+Page_Program_Informati
on&csid=Ehed 
 

Tax Increment Financing (TIF) 

Firma, která při svém rozvoji vytvoří pracovní místa, může získat slevu na dani z nemovitosti 
ve výši 5 – 100 % na tu část nemovitého majetku, o kterou se v rámci rozvoje rozrostla. 

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=3&L0=Home&L1=Start%2c+Grow+%26
+Relocate+Your+Business&L2=Taxes+%26+Incentives&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=
mobd_fin_fund_tif_info&csid=Ehed 
 

Job Creation Incentive Program 

Stát Massachusetts poskytuje dotace na nově vytvořená pracovní místa v oblasti 
biotechnologie a výroby medicínských zařízení. 

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=3&L0=Home&L1=Start%2c+Grow+%26
+Relocate+Your+Business&L2=Taxes+%26+Incentives&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=
mobd_tax_incentives_job_incentive&csid=Ehed 
 

• Průmyslová výroba, vývoj a výzkum, zemědělství 

The Massachusetts Investment Tax Credit (ITC)  

Firma, která investuje v oblasti průmyslové výroby, výzkumu a vývoje, zemědělství nebo 
rybolovu, může získat daňovou úlevu ve výši až 3 % z nákladů na investici. 

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=3&L0=Home&L1=Start%2c+Grow+%26
+Relocate+Your+Business&L2=Taxes+%26+Incentives&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=
mobd_tax_incentives_itc_info&csid=Ehed 
 

Research & Development Tax Credit 

V rámci tohoto programu nabízí stát Massachusetts daňové pobídky na firemní vývoj 
a výzkum. Firma může získat slevu na daních ve výši 10 % z nákladů na výzkum a vývoj 
a dále slevu 15 % z nákladů na příspěvky a dotace výzkumným pracovištím univerzit 
a nemocnic. 

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=3&L0=Home&L1=Start%2c+Grow+%26
+Relocate+Your+Business&L2=Taxes+%26+Incentives&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=
mobd_tax_incentives_r%26d_credit&csid=Ehed 
 

• Další 

Creative Industries 

Massachusetts podporuje kreativní průmysl formou daňových pobídek, financování 
a poradenství. Do kreativního průmyslu se pro tento účel řadí reklamní agentury, architekti, 
filmový průmysl, umělci, výroba počítačových her, multimédií a design.  

http://www.mass.gov/?pageID=ehedterminal&L=3&L0=Home&L1=Economic+Analysis&L
2=Key+Industries&sid=Ehed&b=terminalcontent&f=mobd_key_industries_creative_econ&
csid=Ehed 


