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Iowa 

Organizace podporující investice 

Iowa Department of Economic Development 
Adresa: 200 East Grand Avenue, Des Moines, IA 50309  
Kontaktní osoba: Kelly Halsted (manažerka mezinárodních projektů) 
Email: kelly.halsted@iowa.gov 
Telefon: +1-515-725-3113 
Web: www.iowalifechanging.com/business 

Základní informace o Iowě 

Hlavní město: Des Moines 
Počet obyvatel: 3 007 856 (30. v USA, 2009) 
Hustota zalidnění: 20,8 obyv./km2 (36. v USA, 2009) 
Průměrný roční příjem domácnosti: 48 585 (32. v USA, 2008) 
Firemní daň z příjmu: 6 % - 12 % 
 
Hlavní oblasti podnikání: potravinářský průmysl, obnovitelné energie, biotechnologie, 
průmyslová výroba, IT technologie, finanční služby 
 
Ekonomika Iowy je tradičně spjata se zemědělstvím. Své výrobní závody zde má mnoho 
amerických potravinářských společností například Heinz, Barilla, General Mills nebo Quaker 
Oats. Investoři mají v Iowě možnost zbavit se některých federálních daňových povinností – 
po splnění daných podmínek je možné odečíst až 50 % z federální daně z příjmu (Iowa je 
jedním z pěti států v USA, který nabízí tuto možnost). 

Investiční pobídky dle jednotlivých oblastí podnikání 

• Výzkum a vývoj 

Research and Development Credit  

Stát Iowa nabízí dotace na výzkum a vývoj ve výši až 13 % z výdajů na výzkumný projekt. 
Tato dotace může být navýšena o federální dotaci, která dosahuje až 20 % ze specifikovaných 
výdajů. 

http://www.iowalifechanging.com/business/downloads/researchdevelopment.pdf  
 

• Biotechnologie, IT, pokrokové výrobní technologie 

Information technology Joint Venture Fund  

Fond motivuje firmy, aby spolupracovaly na inovacích v oblasti IT. Na inovaci spolupracují 
dvě firmy, kde jedna musí mít zkušenosti z oblasti hi-tech, biotechnologií nebo informačních 
technologií a druhá společnost je zamřena čistě na IT. Stát Iowa poskytuje na tyto společné 
projekty dotace až 100 000 USD.  

http://www.iowalifechanging.com/business/ic/ITventure_fund.aspx 
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Demonstration Fund  

Fond poskytuje malým a středním firmám, které podnikají v oblasti biotechnologií, IT nebo 
pokrokových výrobních technologií, až 150 tis. USD jako pomoc při uvedení jejich nového 
produktu na trh. 

http://www.iowalifechanging.com/business/ic/demonstration_fund.aspx 
 

Supply Chain Development  

Na projekt společného dodavatelského řetězce mohou získat firmy až 100 tis. USD 
a technickou pomoc. Projektu se musí účastnit alespoň dvě firmy, které podnikají v oblasti 
biotechnologií, IT nebo pokrokových výrobních technologií. 

http://www.iowalifechanging.com/business/ic/supply_chain.aspx 
 

• Růst pracovních míst 

 Grow Iowa Values Financial Assistance Program (GIVFAP)  

Stát Iowa poskytuje v rámci tohoto programu finanční pomoc ve formě půjček a nevratných 
půjček firmám, které investují v Iowě a zároveň vytvoří pracovní místa. Výše podpory závisí 
na počtu vytvořených pracovních míst. 

http://www.iowalifechanging.com/business/downloads/GIVFAPfactsht.pdf 
 

New Jobs Tax credit  

Firma může získat slevu na dani z přijmu, pokud je zapojena do programu New Jobs Training 
Program a zároveň zvýší počet zaměstnanců v daném roce minimálně o 10 %. Sleva na dani 
může dosáhnout až 1 482 USD na jednoho nového zaměstnance. 

http://www.iowalifechanging.com/business/tax_incentives.aspx 
 

• Zemědělství  

Value-added agriculture component  

Iowa nabízí pobídky zaměřené na inovace v zemědělství např. na projekty výroby produktů 
s přidanou hodnotou ze zemědělských plodin, výstavbu zařízení na výrobu paliv 
z obnovitelných zdrojů, projekty v oboru biotechnologií, biomasy nebo produkce organických 
potravin. 

http://www.iowalifechanging.com/business/vap.aspx  

 
• Obnova zanedbaných oblastí státu 

Enterprise zones  

Tzv. „Enterprise zones“ jsou zakládány v oblastech Iowy, které jsou méně ekonomicky 
rozvinuté, aby zde stimulovaly podnikání. Firmy, které zde investuji nejméně 500 tis. USD 
v období tří let, vytvoří alespoň deset pracovních pozic a splní dané platové podmínky, 
mohou získat různé druhy daňových úlev. 

http://www.iowalifechanging.com/business/enterprise_zones.aspx 
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Brownfield/Grayfield Tax Credit program 

Investuje-li firma do brownfieldu či grayfieldu, může získat slevu na daních ve výši až 30 % 
z nákladů vložených do projektu.  

http://www.iowalifechanging.com/business/brownfield_grayfield.aspx 
 

• Malé podniky 

Targeted small business assistance  

Pobídky zaměřené na firmy, které mají roční obrat maximálně 4 mil. USD a jsou minimálně 
z 51 % vlastněny, řízeny a provozovány ženami, menšinami nebo osobami s postižením. 
V rámci tohoto programu mohou firmy získat půjčky, záruky na půjčky a granty. 
http://www.iowalifechanging.com/business/tsb.aspx  
 

Assistive Device Tax Credit  

Malé podniky, které přizpůsobí pracoviště postiženým osobám tak, aby tyto osoby získaly 
nebo si udržely zaměstnání, mohou získat slevy na dani. 

http://www.iowalifechanging.com/business/assistive_taxcredit.aspx 


