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Aljaška

Organizace podporující investice

Alaska Industrial Development and Export Authority
Adresa: 813 West Northern Lights Blvd., Anchorage, Alaska 99503
Kontaktní osoba: Sherrie M. Siverson
Email: ssiverson@aidea.org
Telefon: +1- 907-771-3008 
Web: www.aidea.org

Základní informace o Alabamě

Hlavní město: Juno
Počet obyvatel: 708 862 (47. v USA, 2010)
Hustota zalidnění: 0,5 obyv./km² (50. v USA, 2010)
Průměrný roční příjem domácnosti: 61 604 USD (5. v USA, 2009)
Firemní daň z příjmu: 1- 9,4 % (2011)

Hlavní oblasti podnikání: 
Primárním průmyslovým odvětvím Aljašky je těžba ropy a zemního plynu, příjmy z tohoto 
odvětví reprezentují více než 80 % příjmů státního rozpočtu. Dalším významným odvětvím je 
pak rybolov, především pak losos, treska a krabi. Zemědělství hraje v ekonomice tohoto státu 
nepříliš významnou roli a nijak se nepodílí na exportu. Dalšími zdroji jsou těžba dřeva a 
drahých kovů, v poslední době pak i rostoucí turistický ruch. Ačkoliv celkový státní produkt 
Aljašky je až na 45. místě v rámci USA, per capita se Aljaška nachází na 5. místě.

V roce 2008 vyhlásila organizace Tax Foundation Aljašku za stát s čtvrtou nejlepší daňovou 
politikou pro podnikání v rámci USA. Jednou ze zajímavostí je, že Aljaška je zároveň 
nejvýchodnějším i nejzápadnějším státem USA, zároveň se tu nachází i nejvyšší vrchol USA
(Mount McKinley 6 193,7 m).  

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání

 Turistický průmysl

Alaska Regional Development Organizations 

Tento program je určen k podpoře rozvoje v zanedbaných oblastech Aljašky. Stát poskytuje 
podporu formou dotace až do výše 100 tis. USD za rok organizacím podporujícím rozvoj 
turismu. Program je určen primárně neziskovým organizacím sloužícím k podpoře podnikání 
v daném regionu. 

http://www.commerce.state.ak.us/ded/dev/toubus/busdev.htm

http://www.commerce.state.ak.us/ded/dev/toubus/home.cfm

http://www.commerce.state.ak.us/ded/dev/toubus/pub/fundingprogramsweb.pdf
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Alaska Forest Legacy Program

Program slouží k ochraně přírody pomocí finanční podpory kupci lesního pozemku, který se 
zaváže, že bude pozemek využívat pouze způsobem sloužícím jak k ochraně přírody tak 
rozvoji  turistického ruchu. Dotace může dosáhnout až 75 % nákladů na ekologické využívání 
v rámci stanovených podmínek.  

http://www.commerce.state.ak.us/dca/cdr2010/CDR.htm

http://dnr.alaska.gov/parks/grants

 Filmový průmysl

Díky poměrně široké definici audiovizuálního díla mohou na tuto slevu na dani dosáhnout 
například i reklamní projekty. Jedinou podmínkou jsou skutečně vynaložené náklady 
přesahující výši 100 tis. USD. Existuje i možnost dosáhnout na dodatečnou slevu na dani za 
podmínek zaměstnání rezidentů, natáčení mimo hlavní sezónu a v případě natáčení 
v nerozvinutých oblastech.

http://www.film.alaska.gov/incentives/index.html

 Těžební průmysl

Exploration Incentive Credit Program

Tento program má za cíl podporu vyhledávání nových ložisek formou umožnění odečtu 
nákladů na průzkum z budoucího daňového zatížení. Tento odečet je možný až do výše 
20 mil. USD v průběhu 15 let.

http://www.commerce.state.ak.us/ded/dev/minerals/mine2.htm

 Výzkum a alternativní zdroje energie

Tax credit innovation program

Investor do výzkumu a vývoje může obdržet slevu na dani až do výše 20 % nákladů projektu 
vynaložených v posledních 3 letech před podáním žádosti. Maximální výše slevy činí 
10 mil. USD a může být uplatněna v období 7 let.

http://gov.alaska.gov/parnell_media/resources_files/2011_taxcredit_aidea.pdf

Emerging Energy Technology Fund Grant Program

V rámci tohoto programu může být poskytnuta finanční podpora technologickým projektům, 
které mají prokazatelnou komerční životaschopnost v horizontu pěti let. Grant je určen 
projektům sloužícím k vývoji nových technologií pro snižování energetické náročnosti, 
zefektivňování stávajících zdrojů energie a vzniku energetických zařízení s technologií dosud 
na Aljašce nepoužitou.
Při žádosti o tento grant budou preferovány společnosti se sídlem na Aljašce, projekty 
vznikající ve spolupráci s University of Alaska  a projekty s možností rozšíření po celé 
Aljašce. 

http://www.akenergyauthority.org/EETFundGrantProgram.html
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 Další

Alaska Growth Capital

Tento program slouží na podporu projektů se ztíženou možností financování z běžných 
zdrojů. V rámci tohoto programu je možné získat úvěr ve výši 100 tis. USD až 7,5 mil USD 
na dobu 3 až 5 let. V rámci tohoto programu mohou úvěr získat především projekty, které se 
výrazně podílejí na rozvoji místní ekonomiky.

http://www.alaskagrowth.com/

http://www.commerce.state.ak.us/dca/cdr2010/CDR.htm




