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Daňové pobídky 
 
Enterprise Zones Program: 
Státní a místní pobídky jsou nabízeny společnostem, které investují a vytvoří pracovní místa 
v jedné z 95 ekonomicky zanedbaných oblastí ve státě Illinois. Výhody, které společnosti 
mohou získat zahrnují nejrůznější daňové úlevy, úlevy od regulací aj. Společnost, která má 
zájem o tyto výhody musí řádně požádat a být schválena Ministerstvem pro obchod a 
ekonomické příležitosti („Department od Commerce and Economic Oportunity“). Každá zóna 
má určeného správce, který je schopen zodpovědět jakékoliv dotazy týkající se tohoto 
programu v dané určité oblasti. Jejich seznam a příslušné kontakty jsou k dispozici na adrese 
www.commerce.state.il.us. 
 
High Impact Business Program: 
Nejrůznější daňové odpočty a úlevy jsou k dispozici společnostem, které investují výrazně 
vysoké množství kapitálu a vytvoří nadprůměrné množství pracovních míst v oblasti mimo 
tzv. „Enterprise Zone“ (viz výše). Ke kvalifikaci je nutné investovat částku 12 mil. USD a 
vytvořit 500 pracovních míst na plný úvazek nebo investovat 30 mil. USD a vytvořit 1500 
pracovních míst na plný úvazek. Investice musí být uskutečněna v určité oblasti státu Illinois. 
Tento program byl rozšířen a nyní stát Illinois poskytuje úlevy například i novým zařízením 
vyrábějících elektřinu, těžebnímu provozu v nových uhelných dolech či novým větrným 
elektrárnám.  
 
Illinois EDGE (Economic Development for a Growing Economy): 
Cílem tohoto programu je zvýšení konkurenceschopnosti státu Illinois při získávání projektů, 
které vytváří nová pracovní místa. Pokud společnost prokáže, že dostala konkurenční nabídku 
k umístění svých operací v jiném státě, může získat daňové odpočty v hodnotě shodné daním 
sražených z platů zaměstnanců na nové vytvořených pracovních místech. Tyto nevratné 
odpočty mohou být odečteny z daně z příjmu v období nepřesahující 10 let. Podmínkou je, že 
společnost musí investovat alespoň 5 mil. USD a vytvořit alespoň 25 nových pracovních. 
Společnosti, které mají méně než 100 zaměstnanců, musí investovat částku 1 mil. USD a 
vytvořit alespoň 5 nových pracovních míst ve státě Illinois. Více informací je k dispozici zde: 
dennis.gorss@illinois.gov nebo na telefonu +1 877-221-4403. 
 
Manufacturer’s Tax Credit: 
Počínaje 1.9.2004 je možné získat daňové odpočty za nákup výrobních nebo výtvarnických 
strojů a zařízení, které se kvalifikují na již existující úlevy z daně z obratu. Tento odpočet je 
možné použít na zaplacení daně z obratu při budoucím nákupu hmotného movitého majetku. 
Všechny nepoužité odpočty je nutné použít do posledního dne druhého kalendářního roku od 
roku kdy bylo příslušné vybavení či zařízení zakoupeno. Tento odpočet je roven polovině ze 
státní daňové sazby 6.25%. 
 
 



New Markets Development Program: 
Tento program poskytuje dodatečné dotace investujícím subjektům, které byly schváleny 
k získání tzv. „Federal New Markets Tax Credit“. Ten poskytuje státní a federální daňové 
odpočty investorům, kteří investují do určité oblasti s nízkými příjmy. Tyto nevratné odpočty 
mají hodnotu až 39% z přímé investice v období 7 let. 
 
Dotace 
 
Illinois Department of Agriculture AgriFIRST Grant Program: 
Tento program poskytuje dotace osobám a společnostem v oboru zemědělství ve státě Illinois. 
 
Business Development Public Infrastructure Program: 
Tento program poskytuje místním správám dotace na zlepšení veřejné infrastruktury, která 
jsou potřeba k souvislosti s expanzí či usídlením projektů v té dané oblasti. Tyto projekty 
musí vytvořit nebo zachovat velký počet pracovních míst a uskutečnit investici zásadní 
velikosti. Zlepšení infrastruktury musí být prospěšné pro veřejnost, musí být postaveno na 
veřejných pozemcích a musí mít za přímý výsledek vytvoření či zachování významného počtu 
pracovních míst v soukromém sektoru. Výše dotace je odvozena od velikosti investice a počtu 
vytvořených pracovních míst. 
 
Illinois Department of Transportation: 
Ministerstvo dopravy státu Illinois nabízí několik programů poskytující státní podporu na 
zlepšení silničního a železničního přístupu k novým či expandujícím průmyslovým, 
distribučním nebo turistickým centrům.Tyto programy se zaměřují na zachování a tvorbu 
pracovních míst ve státě Illinois.   
 
Community Development Assitance Program for Economic Development: 
Jde o federálně dotovaný program, který byl vytvořen za účelem poskytování dotací místním 
správám na aktivity spojené s ekonomickým rozvojem. Tento program poskytuje podporu 
lidem s nízkými až středně vysokými příjmy vytvářením pracovních příležitostí a 
zlepšováním kvality životního prostřední. Místní správy, které se kvalifikují na tyto dotace, je 
poté mohou dát k dispozici společnostem, které expandují či se přesídlují do místních 
komunit, ve formě půjček. Místní správa může zažádat o dotace v hodnotě až 750 tis. USD a 
mohou být použity na stroje a vybavení, jako provozní kapitál nebo na výstavbu a renovaci 
budov. Místní správa může také tyto dotace použít na zlepšení veřejné infrastruktury, která 
přímo pomohou danému projektu. 
 
Employer Training Investment Program: 
Tento program pomáhá illinoiským pracovníkům udržovat krok s novými technologiemi a 
obchodními praktikami, čímž jim také pomáhá zvýšit produktivitu, snížit náklady a zlepšit 
kvalitu a konkurenceschopnost. Dotace od tohoto programu mohou proplatit až 50% z výdajů 
společností na školení zaměstnanců. Školení zaměstnanci musí být zaměstnáni u příslušné 
společnosti ještě před zavedením školícího programu. Učitelé mohou být tovární zaměstnanci, 
učitelé z veřejného sektoru, soukromí konzultanti nebo jiné osoby s potřebnou odbornou 
znalostí. Dotace mohou být uděleny jednotlivým společnostem, výrobcům originálních 
zařízení („original equipment manufacturer“) sponzorujících školení zaměstnanců svých 
illinoiských dodavatelů a organizacím zprostředkujících školící programy pro více 
společností. 
 



Large Business Development Program: 
Tento program byl vytvořen k poskytování dotací společnostem, které procházejí velkou 
expanzí či přesídlením, které budou mít za následek významnou soukromou investici a 
vytvoření nebo zachování velkého množství pracovních míst ve státě Illinois. Dotace mohou 
být použity k obchodním aktivitám jako je například financování nákupu nemovitostí, 
výstavby či renovace budov a určitých typů strojů a vybavení. Způsobilost k získání těchto 
dotací a jejich výše jsou odvozeny od výše investice a množství vytvořených pracovních míst.  
 
Půjčky 
 
Community Service Block Grant Loan Program: 
Tento program poskytuje novým nebo expandujícím menším podnikům dlouhodobé 
financování s fixní úrokovou sazbou výměnou za vytvoření pracovních míst pro občany 
s nízkými příjmy. Půjčka od tohoto programu poskytuje 20 – 49% z celkových projektových 
nákladů a úroková míra je mezi 5 – 7.5%. 
 
Illinois Capital Access Program: 
Tento program byl vytvořen s cílem pomoci menším a střením podnikům a firmám získat 
půjčky od finančních institucí, na které by se za normálních okolností nebyly schopné 
kvalifikovat. Program má formu pojištění portfolia půjček, které poskytuje pojistné krytí 
věřitele v případě, že vypůjčovatel nebude schopen půjčku splácet. 
 
Illinois State Treasurers Office: 
Kancelář hospodáře státu Illinois nabízí programy, které podporují illinoiskou obchodní 
komunitu tím, že zpřístupňují kapitál a možnosti financování s příznivými úrokovými mírami. 
Cílem je podporovat ekonomické aktivity, které vytváří nová pracovní místa. 
 
Participation Loan Program: 
Tento program podněcuje banky a jiné úvěrní instituce k poskytování podřízené finanční 
podpory illinoiským menším podnikům, které zaměstnávají illinoiské pracovníky. O tuto 
podporu mohou žádat podniky s 500 a méně zaměstnanci a získat mohou půjčky v hodnotě 10 
tis. až 750 tis USD. Půjčka nesmí přesáhnout hodnotu 25% z celkových projektových nákladů 
a nesmí být použita k refinancování dluhů ani jako rezervní fondy. 
 
Enterprise Zone Participation Loan Program: 
Jde o stejný program jako je Participation Loan Program jen s tím rozdílem, že tento 
program je schopen poskytnout menším společnostem, které se nacházejí v tzv. „Enterprise 
Zone“ (zóna ekonomické revitalizace) lepší úrokovou míru. 
 
Minority, Women, and Disables Participation Loan Program: 
Jde o další variaci programu Participation Loan Program. Tento poskytuje půjčky v hodnotě 
až 50 tis. USD nebo 50% z celkových projektových nákladů menším společnostem, které jsou 
z 51% vlastněny a řízeny ženami, postiženými osobami či osobami, které patří 
k národnostním menšinám. 
 
 
 
Rural Micro-Business Participation Loan Program: 
Jde o další variaci programu Participation Loan Program. Tento poskytuje půjčky v hodnotě 
až 25 tis. USD nebo 50% z celkových projektových nákladů illinoiským venkovským 



mikropodnikům („Rural Micro-Business“). Venkovský mikropodnik je definován jako 
ziskový podnik, který: 

• má 5 a méně zaměstnanců na plný úvazek včetně majitele, pokud je také 
zaměstnancem 

• je založen pro výrobní účely, zpracování nebo marketing zemědělských produktů, 
lesnických produktů, domáckých a řemeslných produktů nebo turistiky. 

Půjčovatel je povinen poskytnout vlastní kapitál v hodnotě rovné alespoň 10% z celého 
projektu, maximálně pak 1 tis. USD (1% z částky 10 tis. USD). Poskytnuté finance není 
možné použít k refinancování dluhů ani jako rezervní fondy. 
 
The Illinois Finance Autority (IFA): 
„Illinois Finance Autority“ je samofinancovaný státní úřad, který vydává zdaněné a 
nezdaněné obligace, poskytuje půjčky a investiční kapitál podnikům, neziskovým 
společnostem, zemědělským jednotkám a jednotkám státní správy ve státě Illinois. Tento úřad 
financuje projekty v hodnotě kolem 3 mld. USD ročně, čímž pomáhá ekonomickému růstu a 
tvorbě pracovních míst. 
 
Manufacturing Modernization Loan Program: 
Tento program zpřístupňuje výrobcům adekvátní a cenově dostupné financování, které 
potřebují pro vylepšení a modernizaci svého výrobního vybavení a provozu. 
 
Revolving Line of Credit Program: 
Tento program poskytuje kvalifikovaným společnostem úvěrové limity za cenově dostupné 
úrokové míry. 
 
Další pobídky 
 
The Technology Venture Investment Program: 
Cílem tohoto programu je poskytnout počáteční kapitál ve formě obligací illinoiským 
podnikatelům, kteří vyvíjejí pokrokové technologické zařízení nebo proces, jenž by mohly 
illinoiské společnosti komerčně využít. Lze investovat částku až 500 tis. USD, ale ne více jak 
50 % z celkových projektových nákladů. 
 
Surety Bond Guaranty Program: 
Tento program poskytuje stavitelům, kteří jsou buď malí, patřící k národnostním menšinám 
nebo ženského pohlaví technickou podporou.  
 
Business Development Public Infrastructure Program: 
Tento program poskytuje nízko úrokové financování místním správám. Místní správy mohou 
tyto prostředky použít na zlepšení veřejné infrastruktury ve prospěch společností, které 
procházejí expanzí či se přesídlují a potenciálně mohou vytvořit nebo zachovat výrazné 
množství pracovních míst. Tato infrastruktura musí být na veřejných pozemcích a musí mít za 
přímý výsledek vytvoření či zachování pracovních míst v soukromém sektoru. Místní správa 
je povinna prokázat, že tuto finanční pomoc potřebuje. 
 
 
 
Community Development Assistence Program: 
Jde o federálně dotovaný program, který pomáhá menším illinoiským místním správám 
financovat veřejná zařízení, projekty na opravu bydlení nebo potřeby spojené s ekonomickým 



rozvojem. Dotace jsou uděleny místním správám a mohou být půjčeny společnostem na 
projekty, které budou mít za následek vytvoření pracovních míst v určité komunitě. Dotace 
také mohou být použity na zlepšení veřejné infrastruktury, která přímo podpoří ekonomický 
rozvoj. Tento program je k dispozici pouze pro komunity s méně než 50 tisíci obyvateli a 
nenacházející se v jedné z 8 velkých městských krajů, které dostávají dotace přímo od 
federální vlády. Dotace jsou cíleny na projekty, které jsou prospěšné především lidem 
s nízkými a středně vysokými příjmy. 
 
Employer Training Investment Program: 
Tento státem dotovaný program nabízí illinoiským společnostem pomoc se školením nových 
zaměstnanců nebo se zlepšováním schopností jejich současných zaměstnanců.  
 
Illinois Technology Enterprise Center Program: 
Tento program poskytuje podporu regionálním centrům, která slouží podnikatelům 
v technologických oborech, inovátorům a menším podnikům a firmám a společně 
s investicemi ze soukromého sektoru poskytují finance novým a rostoucím společnostem.  
 
Recycling Industry Modernization Program: 
Nabízí dotace výrobcům a podněcuje je k modernizaci svého provozu a recyklaci. Projekty 
musí používat recyklované materiály nebo podstoupit aktivity redukující množství pevného 
odpadu. K dispozici jsou dotace v hodnotě 30 tis. USD na posudek týkající se modernizace a 
částka až 150 tis. USD na realizaci modernizace. Žadatelé jsou povinni investovat i vlastní 
kapitál. 
 
Recycling Market Development Program: 
Program poskytuje dotace, kterými podněcuje soukromé investice do výroby, marketingu, 
dodávání produktů obsahujících recyklované suroviny. Tyto dotace mohou mít hodnotu až 
250 tis. USD a žadatel je povinen investovat i vlastní kapitál. 


