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Daňové pobídky 
 
Job Creation Tax Credit: 
Společnosti mohou získat odpočet z hodnotě 1 tis. USD za každé nově vytvořené místo 
během 3 let. K získání tohoto odpočtu musí společnost vytvořit alespoň 25 míst nebo zvýšit 
současnou pracovní sílu o 20%. Ze všech odpočtů, které jsou tímto programem uděleny každý 
rok, musí být 25% odpočtů uděleno společnostem se 100 a méně zaměstnanci.  
 
Enterprise Zone Tax Credit: 
Cílem tohoto programu je podněcovat k investici a tvorbě pracovních míst v ekonomicky 
zaostalých oblastech určených jako tzv. „Enterprise Zones“. Daňový odpočet může mít 
hodnotu až 25% z kvalifikované investice, maximálně z 500 tis. USD Nevyužité odpočty je 
možné převádět po dobu 5 let. Po jednom roce je také možné je prodat nebo převést. 
 
Educational Improvement Tax Credit: 
Tento program je pobídkou k finančnímu příspěvku společností do organizací pro zlepšení 
vzdělávání, stipendijních organizací nebo předškolákových (pre-kindergarten) stipendijních 
organizací. Za příspěvky do zmíněných organizací mohou společnosti získat daňové odpočty 
v hodnotě až 70% z celkového příspěvku (až 300 tis. USD ročně). Hodnota může být zvýšena 
až na 90% pokud společnost souhlasí s poskytnutím stejného příspěvku ve dvou po sobě 
jdoucích letech. Odpočty za příspěvek do předškolkových (pre-kindergarten) stipendijních 
organizací mohou mít hodnotu až 100% z prvních 10 tis. USD a 90% ze zbylé sumy (až 150 
tis. USD ročně). Tyto odpočty musí být použity ve stejném roce, kdy společnost učiní 
příspěvek. 
 
Film Tax Credit: 
Tento daňový odpočet zahrnuje produkční výdaje vzniklé ve státě Pensylvánie. Hodnota 
odpočtu může být rovna celkovým výdajům za mzdy a platy jednotlivých zaměstnanců 
zaměstnaných v produkci (až 15 mil. USD). Dále odpočet může být roven výdajům na 
výstavbu, střih, natáčení, synchronizaci zvuku, osvětlení, kostýmy a doplňky a výdaje za 
pronájem prostor a vybavení. Výdaje za práva k příběhů a hudbě jsou považovány za 
produkční výdaje pouze pokud jsou získány od občana nebo subjektu z Pensylvánie. Výdaje 
na marketing a propagaci filmu nejsou považovány za produkční výdaje a nelze je odečíst 
z daní. Projekty, kterých se tyto odpočty týkají, zahrnují hraný film, televizní film, první díl 
televizního seriálu nebo každá epizoda televizního seriálu určeného k celonárodnímu vysílání 
a televizní reklamy. Tyto odpočty je možné převádět.  
 
 



Keystone Innovation Zone Tax Credit Program: 
Zóny Keystone Innovation jsou zeměpisně určené oblasti v okolí školních a univerzitních 
komunit. Cílem těchto zón je podněcovat zakládání nových společností.  
 
Program Keystone Innovation Zone Tax Credit Program poskytuje daňové odpočty jako 
podnět k přenosu technologií a komercializaci duševního vlastnictví mezi pensylvánskými 
technologickými společnostmi, podnikateli a zónami Keystone Innovation. Odpočty jsou 
poskytovány společnostem nacházejících se v těchto zónách, které jsou v provozu méně než 8 
let. 
 
Keystone Opportunity Zone: 
Tento program podporuje rozvoj obchodu v určených zónách nabízením výrazného snížení 
daňové povinnosti. K získání této výhody musí společnost zvýšit zaměstnanost v zóně o 20% 
během jednoho roku nebo prokázat výrazný ekonomický pokrok jako výsledek jejího 
přemístění. 
 
Neighborhood Assitence Program: 
Cílem programu je pomoci vylepšit zanedbané čtvrti podporou spolupráce mezi neziskovými 
společnostmi a podniky/korporacemi, za něž podniky mohou získat daňové odpočty. Tyto 
odpočty jsou poskytovány podnikům, které věnují kapitál na projekty, které poskytují určité 
služby občanům s nízkými příjmy nebo obyvatelům ekonomicky zanedbaných čtvrtí. Hodnota 
daňových odpočtů v programu Neighborhood Assitence Program může být až 250 tis. USD 
během jednoho fiskálního roku. Projekty, na které se tyto odpočty vztahují, zahrnují například 
veřejně prospěšné práce, prevenci trestné činnosti, vzdělávání, školení aj. 
 
Neighborhood Partnership Program poskytuje daňové odpočty podnikům, které ročně a po 
dobu více let sponzorují revitalizaci některé čtvrti. Pokud  příspěvky zahrnují také 
Neighborhood Partnership Program, celkové odpočty nemohou přesáhnout 350 tis. USD 
ročně. Společnost se musí zavázat, že poskytne alespoň $50 tisíc ročně po dobu alespoň 3 let. 
 
R&D Tax Credit: 
Společnosti s výdaji na výzkum a vývoj (R&D) mohou získat daňové odpočty. Pokud daná 
společnost nemá žádnou daňovou povinnost, může tyto odpočty prodat za hotovost jiným 
společnostem, které je naopak potřebují. Odpočet má hodnotu 10% z přírůstku ve výdajích na 
R&D v porovnání se základním rokem. Až 20% ze všech udělených odpočtů je uděleno 
menším podnikům. Nepoužité odpočty je možné převádět po dobu 15 po sobě jdoucích letech. 
 
Školení 
 
Customized Job Training: 
Tento program nabízí pokrytí až 75% z výdajů na školení zaměstnanců. Školení zaměstnanci 
musí být občany státu Pensylvánie a být v Pensylvánii zaměstnáni. Jejich mzdy musí mít 
hodnotu 150% minimální mzdy. Odvětví, ve kterých musí být zaměstnanci zaměstnaní, 
zahrnují výrobu, průmysl, zemědělství, R&D, pokročilé technologie a obchodní služby. 
 
Guaranteed Free training Program (WedNetPA): 
Program poskytuje granty na školení zaměstnanců v oboru výroby, technologií a jiných, 
kromě pokladních v maloobchodech. Na školení základních dovedností je grant v hodnotě až 
450 USD za každého školeného zaměstnance nebo 75 tis. USD pro celý podnik.  



Na školení informačních technologií je grant ve výši 850 USD za každého školeného 
zaměstnance nebo 50 tis. USD pro celý podnik. Školení zaměstnanci musí být obyvateli státu 
Pensylvánie, pracovat v Pensylvánii a jejich mzda musí být rovna alespoň 150% z minimální 
mzdy. 
 
Infrastruktura 
 
Infrastructure Development Program: 
Tento program poskytuje půjčky a dotace na výstavbu a vylepšení infrastruktury 
společnostem zabývajících se průmyslem, výrobou, R&D a exportními službami. Mezi typy 
projektů, na které lze tuto podporu použít, patří vodovodní a kanalizační systém, dopravní 
zařízení, parkovací zařízení, dešťové jímky, mosty, vodní komunikace, železniční zařízení a 
přístavní zařízení. Na původně průmyslových prostorech je možné podporu použít pouze 
k získání pozemků či budov, konstrukci a renovaci soukromými developery. Výše podpory 
může být až 350 tis. USD nebo 50% z celkových projektových nákladů. Soukromým 
společnostem jsou poskytovány půjčky s 3% úrokovou mírou. Na veřejnou infrastrukturu jsou 
poskytovány dotace. Poměr financování ze soukromého a veřejného zdroje musí být 2:1. 
Podpora má výši 25 tis. USD za každé vytvořené pracovní místo během 5 let nebo za každých 
10 nových pracovních míst (platí vyšší hodnota z těchto dvou). 
 
Infrastructure & Facilities Improvement Program: 
Program poskytuje granty v různých výších, kterými poskytuje finanční podporu určitým 
úřadům a správám. Tyto finance mohou použít na splátky dluhu vyplývajícího z výstavby 
infrastruktury a stavebních projektů. Mezi oprávněné projekty patří kongresová centra 
(convention centers), nemocnice, hotely, průmyslové podniky, výrobci a maloobchodní 
podniky, které vytvoří alespoň 200 pracovních míst a rozkládají se na alespoň 200 tisících 
čtverečních stop a podniky výzkumu a vývoje (R&D).  
 
Financování: 
 
Ben Franklin Technology Partners: 
Program poskytuje úvěry na přenos a komercializaci technologií, technické školení a 
podnikatelskou infrastrukturu, pomáhá výrobcům integrovat nové technologie do jejich 
provozu a učinit je tak více konkurence schopnými a výnosnými. 
 
Building PA: 
Program poskytuje mezzanine kapitál na konstrukci nebo renovaci komerčních, 
průmyslových nebo smíšených budov. Hodnota tohoto financování je od 1 mil. USD do 30 
mil. USD a stejná částka musí být investována ze soukromého zdroje. 
 
Business In Our Sites: 
Program poskytuje komunitám a developerům úvěry a granty na jakékoliv aktivity, které je 
třeba učinit před tím, než je projekt tzv. „shovel-ready“, tedy připraven k samotnému zahájení 
stavebních prací. Výše grantů nesmí přesáhnout 50% z celkového poskytnutého financování 
nebo hodnotu 5 mil. USD (platí nižší hodnota). Nejdříve může projekt získat úvěr, až poté 
může být zváženo udělení grantu. Úrokové míry se liší případ od případu.  
Není nutné platit žádné splátky dokud není nemovitost prodána nebo pronajata. Projekt musí 
být na původně využívaném pozemku nebo na zanedbaném pozemku, který byl určený 
k rozvoji. 
 



Center For eBusiness & Advanced IT: 
Tento program nabízí proplácející granty a technickou podporu menším a středním podnikům 
na implementaci IT projektů, pomoc začínajícím a menším podnikům s vývojem produktů a 
umisťování stážistů a učňů do oboru IT, inženýrství, e-marketingu a business inteligence. 
 
Community Development Bank: 
Nabízí úvěry pro tzv. „Community Development Financial Institutions“, které se zaměřují na 
ekonomický rozvoj a tvorbu pracovních míst v dané komunitě. Výše těchto úvěrů může být 
250 tis. USD až 5 mil. USD. Splatnost těchto úvěrů může být 3, 5 nebo 7 let. Splátky se 
splácejí každé čtvrtletí a povinná je záruka (zástava). Zjednána také musí být dohoda o 
monitoringu každého vypůjčovatele. 
 
Community Economic Development Loan: 
Program poskytuje nízkoúrokové půjčky menším (100 a méně zaměstnanců) ziskovým 
podnikům nacházejících se v jedné ze zanedbaných obcí nebo tzv. „Keystone Opportunity“ 
zón . Tyto půjčky je možné použít na pozemky, konstrukci a renovace nemovitostí, stroje, 
vybavení nebo jako provozní kapitál. Výše půjček je buď maximálně 100 tis. USD nebo 50% 
z celkových projektových nákladů (platí nižší hodnota). 
 
Enterprise Zone Program: 
Tento program pomáhá ekonomicky zanedbaným komunitám připravit a zavést strategie 
obchodního rozvoje a pobízí podniky k tomu, aby se do těchto zón stěhovaly. Podpora tohoto 
programu má formu úvěrů a grantů. Základní grant může mít hodnotu až 50 tis. USD, úvěr až 
350 tis. USD. Žadateli o tuto podporu jsou zpravidla obce, nápravní úřady, neziskové 
organizace zabývající se ekonomickým rozvojem nebo jiné neziskové organizace. Konečnými 
příjemci této podpory jsou ale podniky, které se do těchto zón umístí. 
 
Export Financing Program: 
Tento program pobízí k mezinárodnímu exportu pensylvánských výrobků a služeb 
poskytováním úvěrů menším ziskovým podnikům (250 zaměstnanců a méně). Tyto úvěry lze 
použít jako provozní kapitál, na účty pohledávek a revolvingové úvěry. Výše úvěru může být 
až 350 tis. USD nebo 50% z celkových projektových nákladů v případě provozního kapitálu 
nebo 85% z celkových projektových nákladů v případě pohledávek. 
 
First Industries Fund: 
Program nabízí úvěry a zaručené úvěry na podporu zemědělského a turistického odvětví. 
Výše těchto úvěrů může být až 5 mil. USD nebo 50% z celkových nákladů na stroje a 
vybavení (platí nižší hodnota) nebo až 200 tis. USD nebo 50% z nákladů na nemovitosti nebo 
provozní kapitál (opět platí nižší hodnota). Zaručené úvěry jsou k dispozici velkým 
projektům, které prokáží velký vliv na region, například rozvoj nové nebo inovativní 
technologie nebo vytvoření výrazného množství pracovních míst. Splatnost úvěrů na 
nemovitosti je 15 let, na stroje a vybavení 10 let a na provozní kapitál až 3 roky. 
 
 
Industrial Resource Centers: 
Sedm těchto regionálních center poskytuje technickou podporu menším a středně velkým 
výrobním podnikům ve státě Pensylvánie. Tyto centra mohou poskytovat dotace a úvěry, 
které jsou potřebné k uskutečnění projektů. Tyto dotace a úvěry lze použít na vylepšení 
zpracování, školení a inovaci produktů. 
 



Industrial Sites Reuse Program: 
Program poskytuje granty a úvěry na opětovné využití a sanace původně průmyslové půdy a 
pozemků. Tato podpora není poskytována společnostem, které znečištění původně způsobily. 
Financování v hodnotě 200 tis. USD je možné získat na environmentální posudky a až 1 mil. 
USD je možné získat na nápravu. 25% z financování musí být dorovnáno z jiného zdroje. 
Splatnost je 5 let v případě posudků a 15 let v případě náprav. 
 
Keystone Innovation Zones: 
Zóny „Keystone Innovation“ jsou zeměpisně určené oblasti ve školních a univerzitních 
komunitách. Jejich cílem je pobízet ke vzniku nových společností. Tyto zóny rozvíjí a 
komercializují nové technologie, podporují podnikání, a tím zachovávají jeden z nejlepších 
pensylvánských zdrojů – vysokoškolské absolventy. 
 
Keystone Innovation Grant: 
Tento grant pobízí k přenosu technologií a komercializaci duševního vlastnictví mezi 
pensylvánskými podniky a podnikateli zaměřených na technologie a institucemi vyššího 
vzdělávání, které jsou součástmi zón „Keystone Innovation“. 
 
Keystone Innovation Starter Kits: 
Cílem programu je rekrutovat nový učitelský sbor vysoké úrovně do pensylvánských 
akademických lékařských center a institucí vyššího vzdělávání. Dále má tento program 
urychlit rozvoj klastru společností a zaměstnanců v rozvojových a rostoucích oblastech. 
Granty získané od tohoto programu je možné použít k plánování laboratoří, zaměstnání 
personálu asistujícího nově rekrutovaným členům učitelského sboru a k nákupu vybavení. 
 
Life Sciences Greenhouses: 
Tento program poskytuje investice do rozvíjejících se společností v oboru tzv. „life sciences“, 
urychluje přenos technologií z laboratoří do podniků a vytváří spolupráci mezi 
akademickými, podnikatelskými, korporačními, finančními a vládními partnery. Tyto 
investice jsou uskutečňovány v oborech jako jsou nová terapeutika, lékařské přístroje, systém 
dodávek léků, diagnostika, tzv. „platform technologies“, bionanotechnologické aplikace a 
bioinformatika. 
 
Machinery & Equipment Loan Fund: 
Tento program poskytuje finanční podporu nákupu strojů a vybavení pro výrobní, 
průmyslové, zemědělské, těžební, informační, biotechnologické společnosti a nemocnice. 
Tato podpora má formu půjček s příznivými úrokovými mírami a lze ji použít na nákup 
nových i použitých strojů a vybavení, aktualizaci a instalaci. Půjčky mohou mít hodnotu až $5 
milionů nebo 50 % z celkové hodnoty nákladů (platí nižší hodnota). 
 
 
 
Minority Business Development Authority: 
Nabízeny jsou půjčky s polovičními úrokovými mírami (ale ne nižšími než 4%). Tyto půjčky 
jsou poskytovány společnostem, které jsou vlastněny etnickými menšinami. Půjčky lze použít 
na koupi nemovitostí, konstrukci a renovaci, stroje a vybavení nebo jako provozní kapitál. 
Hodnota půjčky je zpravidla maximálně 150 tis. USD nebo 75% z celkových nákladů 
projektu (platí ta nižší hodnota). Splatnost těchto půjček je až 15 let v případě nemovitostí, až 
10 let v případě strojů a vybavení a až 3 roky z případě provozního kapitálu (v tomto případě 



musí být 25% z půjčky poskytnuto z jiného soukromého zdroje). Za každých půjčených 15 
tis. USD musí být vytvořeno jedno pracovní místo. 
 
New American Development Fund: 
Tento program poskytuje nízkoúrokové soukromé půjčky na financování projektů podporující 
ekonomický rozvoj federací označených „EB5“ regionálních center, které plánují přímo či 
nepřímo vytvořit výrazné množství nových pracovních míst. Společnosti mohou získat až 500 
tis. USD za každých 10 plánovaných pracovních míst. Tuto podporu je možné použít na 
novou výstavbu, koupi závodu, nemovitostí a vybavení, rehabilitaci budov, přizpůsobení 
prostor nájemníkům a jako provozní kapitál. Celková výše půjčky může být od 1 mil. USD až 
více 80 mil. USD a je odvozena od množství vytvořených pracovních míst a výše záruky. 
Tyto půjčky mají zpravidla splatnost 5 let s poslední navýšenou splátkou, tzv. Baloon 
payment, na konci tohoto pětiletého období. Během 2 až 3 let od získaní tzv. Commitment 
letter (oficiální dokument vydaný věřitelem stanovující přesné podmínky půjčky) musí 
vypůjčovatel prokázat, že vytvořil plánovaná pracovní místa. Úroková míra pro tyto půjčky se 
liší případ od případu v závislosti na druhu projektu, vnějších trzích a financích a záruce 
poskytnuté vypůjčovatelem. V současnosti má úroková míra pro tyto půjčky hodnotu 
přibližně 2.5-2.78 %. 
 
New Pennsylvania Venture Capital Investment Program: 
Tento program poskytuje půjčky společným podnikům (venture capital parntnerships) na 
investice do začínajících pensylvánských společností, které vytvoří pracovní místa. 50 % 
z investice musí být uskutečněno v zanedbaných oblastech státu Pensylvánie mimo 
Philadelphii a s populací nižší než 1 milion obyvatel. 
 
Opportunity Grant Program: 
Tento program poskytuje dotace na rozvoj a expanzi výrobních, průmyslových, R&D, 
zemědělsko-zpracovatelských exportních služeb a firem zřizujících svá národní nebo 
regionální sídla, kvůli nimž bude vytvořeno nebo zachováno výrazné množství pracovních 
míst, ve státě Pensylvánie. Tyto dotace je možné použít na stroje a vybavení, provozní kapitál, 
školení, infrastrukturu, úpravy nemovitostí, posudky a nápravy životního prostředí, koupi 
nemovitostí, přípravu parcel, demolice a vyklizení. Dotace budou uděleny projektům, které 
budou mít výrazný ekonomický vliv na stát jako celek nebo na region, ve kterém se daná 
společnost usídlí. Projekt musí mít poměr soukromých a veřejných zdrojů financování 4:1. 
 
PennCAP: 
Tento program poskytuje zaručené úvěry malých a středním podnikům na nákup nemovitostí, 
strojů, vybavení a na provozní kapitál. Maximální výše úvěru je $500 tisíc a jsou poskytovány 
bankami účastnících se tohoto programu. Banky také určují podmínky pro získání těchto 
úvěrů. 
 
 
Pennsylvania Economic Development Financing Authority Taxable & Exempt: 
Tento program poskytuje půjčky projektům podporujících obchodní rozvoj. Zdaněné 
financování je k dispozici všem podnikům.  Nezdaněné financování je k dispozici výrobním, 
neziskovým a energetickým zařízením, zařízením na likvidaci tuhého odpadu, zpracování 
odpadních vod, dopravní zařízení a zařízení asistovaného bydlení. Minimální půjčka musí mít 
hodnotu 400 tis. USD a být ekvivalentem 100% všech nákladů projektu. Tyto půjčky mají 
formu dluhopisu a jejich proměnlivá sazba je vázána na trh s nezdaněnými dluhopisy. 
Splatnost půjček je až 30 let a přihlašovací poplatek je 500 USD. 



 
Pennsylvania Industrial Development Authority: 
Tento program poskytuje půjčky projektům podporujících průmyslový rozvoj v oborech jako 
je výroba, R&D, zemědělské-zpracování a také firmám zřizujících své národní nebo 
regionální sídlo a centrům počítačových a administrativních operací. Půjčky je možné použít 
na koupi nemovitostí, výstavbu a renovaci. Jejich výše může být od 2-2.25 mil. USD pokud se 
projekty nachází v jedné z tzv. „Enterprise Zones“ (ekonomicky zanedbané oblasti určené 
k revitalizaci), „Act 47 Industrial Communities“ (finančně zanedbané oblasti), „Brownfield 
Sites“ (kontaminované oblasti) a „Keystone Opportunity Zones“. Půjčka by měla být rovna 30 
– 70% z celkových projektových nákladů podle velikosti firmy a míry nezaměstnanosti v dané 
oblasti. Úrokové míry jsou určeny dozorčí radou. Jedno pracovní místo musí být vytvořeno za 
každých půjčených 35 tis. USD. 
 
Pollution Prevention Assistence Program: 
Tento program pobízí k předcházení znečištění v malých podnicích (100 a méně 
zaměstnanců) poskytováním financování energeticky efektivních strojů a vybavení. Jde o 
půjčky v hodnotě až 100 tis. USD nebo 75% z celkových projektových nákladů (platí nižší 
hodnota). Úroková míra je 2% a splatnost je až 10 let. 
 
Second Stage Loan: 
Program poskytuje záruky na bankovní úvěry podnikům zabývajících se tzv. second stage 
výrobou (výroba specializovaných vozidel), pokročilými technologiemi a biologií (life 
sciences). Půjčky je možné použít jako provozní kapitál nebo na financování aktiv.  
 
Section 108 Loan Guarantee: 
Program nabízí federací zaručené půjčky pro městské úřady, které je možné použít na 
projekty podporující ekonomický rozvoj. Podporované projekty zahrnují například: 
rehabilitace bydlení, výstavbu vodovodního a kanalizačního potrubí, obnovující projekty a 
asistenci firmám v soukromém sektoru. Tzv. „entitlement“ komunity mohou získat půjčky 
v hodnotě až 7 mil. USD. Tzv. „non-entitlement“ komunity mohou získat maximálně 3 mil. 
USD. Komunita se nazývá „entitlement“ pokud se kvalifikuje na financování programu 
Community Development Block Grant a „non-entitlement“ pokud se na toto financování 
nekvalifikuje. 
 
Small Business First: 
Poskytuje nízkoúrokové úvěry jako podporu růstu menších výrobních, průmyslových, 
zemědělských, těžebních a exportních podniků, dále podporuje pokročilé technologie, služby 
spojené s výpočetní technikou, hotely, motely, restaurace, komerční recyklační podniky a 
podniky zabývající se obranou. Tyto úvěry mohou podniky použít na koupi a konstrukci 
nemovitostí, koupi a vylepšení strojů a vybavení nebo jako provozní kapitál.  
Výše těchto úvěrů může být rovna nižší hodnotě z následujících dvou: 200 tis. USD nebo 
50% z celkových nákladů na projekt. Pokud je úvěr použit jako provozní kapitál, pak výše 
těchto úvěrů může být rovna nižší hodnotě z následujících dvou: 100 tis. USD nebo 50% 
z celkových projektových nákladů. Za každých půjčených 25 tis. USD je třeba vytvořit jedno 
pracovní místo. Splatnost úvěrů je až 15 let v případě nemovitostí, až 10 let v případě strojů a 
vybavení a až 3 roky v případě provozního kapitálu. 
 
Tax Increment Financing Guarantee Program: 
Program nabízí zaručené úvěry na infrastrukturní a environmentální projekty pro průmyslové 
a maloobchodní podniky. Projekt se musí nacházet na asanační ploše, ve správní oblasti „TIF“ 



(Tax Increment Financing), na původně využívaném pozemku nebo na nerozvinutém 
pozemku, který byl určen k rozvoji. Maximální hodnota záruky na jeden projekt je 5 mil. 
USD. 
 
Technology Commercialization Initiative: 
Toto financování má formu grantů pro univerzity a společnosti ve státě Pensylvánie. Lze je 
použít na projekty zabývající se výzkumem, vývojem a komercializací technologií 
v následujících oblastech: bezdrátová a multimediální zařízení, čipové senzory, paměť, mikro-
elektro-mechanické systémy (MEMS), velmi vysoká hodnota integrace (VLSI), design a 
testování nástrojů, nízkovýkonné zařízení, zařízení alternativní energie, vytvoření 
bezdrátových a drátových sítí, pokročilé materiály a robotické technologie. Dorovnání grantu 
z jiného zdroje je povinné. 
 
Technology Development Grant Program: 
Program poskytuje granty neziskovým organizacím nebo vzdělávacím institucím na pokrok 
v zavádění a užívání technologií, na podporu inovace a tvorby vysoce placených a vysoce 
odborných pracovních míst, které posilují pensylvánskou ekonomiku. Dorovnání grantu 
z jiného zdroje je povinné. 
 
University Research Funding: 
Program poskytuje granty školám, univerzitám a jejich neziskovým partnerům. Cílem 
programu je podporovat lepší spolupráci mezi univerzitními výzkumem a vývojem a přenos 
technologií vztahujících se k rozvoji ekonomiky a pracovních sil. 
 
Venture Investment: 
Program poskytuje přímé investice do rizikových investičních fondů investujících do 
pensylvánských technologických společností. Cílem je podpora pensylvánských společností 
v jakékoliv fázi jejich životního cyklu. Výše investice nesmí přesáhnout 20% z celkové 
investice. 
 
Workforce Leadership Grant Program: 
Program poskytuje granty společně pracujícím sekundárním a po-sekundárním vzdělávacím 
institucím. Hlavním cílem je vytvořit proud vysoce technicky kvalifikovaných pracovníků, 
kteří podpoří existující a rozvíjející se technická zaměstnání a odvětví v Pensylvánii. Tyto 
granty lze použít na vývoj osnov, kariérní poradenství, přijímání studentů, vybavení, letní 
tábory, stáže, nápravu a hodnocení. 
 


