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F IR M A

NIERUCHOMOŚCI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ (B+R)
Wydatki związane
z działalnością badawczo-rozwojową w Europie wynoszą
poniżej 2 proc., podczas
gdy w USA jest to 2,6 proc.,
natomiast w Japonii 3,4 proc.,
dlatego jednym z celów strategii
Europa 2020 jest osiągnięcie
poziomu inwestycji
w działalność badawczo-rozwojową równą 3 proc. PKB
Unii Europejskiej. Cel ten
ma zostać osiągnięty
dzięki poprawie warunków
inwestowania w badania
i rozwój przez sektor prywatny
oraz opracowanie nowego
wskaźnika umożliwiającego
śledzenie procesów innowacji.1
Raport Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju (NCBR) z 2015 r. wskazuje, że
udział przedsiębiorstw w ogólnej liczbie
umów zawartych z NCBR w 2015 r. wynosi 26,29 proc., natomiast udział przedsiębiorstw w całkowitym dofinansowaniu udzielonym przez NCBR w 2015 r.
wynosi 24,17 proc..2 Komisja Europejska
w raporcie – Innovation Union Scoreboard z 2016 r., przygotowanym w oparciu
o wartości indeksu Summary Innovation
Index, zaliczyła jednak Polskę do kategorii umiarkowanych innowatorów.3
Wskazać również należy, że zgodnie
z definicją zawartą w art. 2 pkt 6 ustawy
z dnia z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014,
poz. 1620) przez działalność badawczo-rozwojową rozumiemy „działalność
twórczą obejmującą badania naukowe lub
prace rozwojowe, podejmowaną w sposób
systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów
wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.”
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz realizacja projektów
obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych wymaga od przedsiębiorców posiadania
odpowiedniej wiedzy oraz doświadczenia, w tym w szczególności wiedzy
w zakresie metodyki prowadzenia badań
naukowych. Ponadto z prowadzeniem
działalności badawczo-rozwojowej oraz
realizacją projektów obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych związane jest posiadanie
przez przedsiębiorcę odpowiedniej infrastruktury badawczej. Brak posiadania
infrastruktury badawczej przez przedsiębiorcę wymaga nawiązania współpracy
z jednostką naukową. Model współpracy pomiędzy przedsiębiorcą, a jednostką
naukową, powinien zostać uregulowany
w postanowieniach umowy (np. umowy
konsorcjum, umowa zlecenia prac B+R).
Z punktu widzenia przedsiębiorcy równie ważnym zagadnieniem związanym
z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej oraz realizacją projektów
obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych jest odpowiednie uregulowanie praw do wyników
prac badawczo-rozwojowych.
Jedną z instytucji udzielającej wsparcia przedsiębiorcom na realizację projektów obejmujących prowadzenie badań
naukowych lub prac rozwojowych jest
NCBR. NCBR jako agencja wykonawcza
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
Komunikat Komisji Europejskiej, Europa 2020,
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego
rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela 3.3.2010 r., str. 13, 35;

1

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Raport
roczny 2015 r.;

2

3

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17851;

FOT.: THINKSTOCK

JAKIE DRUGIE DOMY WYBIERAJĄ ZAMOŻNI POLACY

PODSUMOWANIE TRENDÓW OBSERWOWANYCH W 2016 R.

FOT.: THINKSTOCK

powołana została między innymi
do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej
i innowacyjnej państwa, o czym stanowi art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o Narodowym Centrum Badań
i Rozwoju. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy
z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym
Centrum Badań i Rozwoju. NCBR zarządza również strategicznymi programami
badań naukowych i prac rozwojowych oraz
finansuje lub współfinansuje te programy.4 NCBR jest Instytucją Pośredniczącą
w programach operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój.
NCBR jako Instytucja Pośrednicząca oferuje przedsiębiorcom programy
wsparcia, do których zaliczyć możemy
między innymi: Działanie 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, czy Działanie 4.1.
„Badania naukowe i prace rozwojowe”.
Wskazane programy dają możliwość uzyskania przez przedsiębiorców dofinansowania na realizację projektów badawczo-rozwojowych.
Wyniki działalności NCBR w zakresie
funkcjonowania między innymi wskazanych powyżej programów wsparcia podsumowane zostały w raporcie, z którego
wynika w szczególności, że NCBR w 2015 r.

przeznaczyło 20 mld złotych w ramach
dofinansowania projektów, a łączna
wartość podpisanych umów wyniosła
3,5 mld złotych.5
Jednym z programów wsparcia
oferowanym przez NCBR przedsiębiorcom, funkcjonującym w ramach
I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”,
Programu Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020, jest Działanie 1.1
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałnie 1.1.1 „Badania przemysłowe
i prace rozwojowe realizowane przez
przedsiębiorstwa”, tzw. „Szybka ścieżka”. Program ten dedykowany jest zarówno do dużych, jak i mikro, małych
i średnich przedsiębiorców.
Zgodnie z Regulaminami prowadzenia konkursu Działanie 1.1 „Projekty
B+R przedsiębiorstw”, poddziałnie 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”,
konkurs 3/1.1.1/2016 dofinansowanie
w ramach wskazanego programu przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe
i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.6
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Raport
roczny 2015 r.;
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Dla przykładu wskazać można, że
w konkursie prowadzonym w ramach
wskazanego programu, przeznaczonym
dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 mln euro jeżeli projekt
obejmuje głównie badania przemysłowe
oraz 15 mln euro jeżeli projekt obejmuje
głównie prace rozwojowe.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych we wskazanym programie
wynosi 2 mln złotych w przypadku MŚP
planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do
kategorii regionów słabiej rozwiniętych
(tj. województw innych niż województwo
mazowieckie) oraz 5 mln złotych w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii
regionów lepiej rozwiniętych.
Intensywność wsparcia dla mikro lub
małego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 70 proc. wydatków kwalifikujących
się do objęcia wsparciem w przypadku
badań przemysłowych oraz nie może
przekroczyć 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.
Jednocześnie wskazać należy, że dla
średniego przedsiębiorcy intensywność
wsparcia nie może przekroczyć 60 proc.
wydatków kwalifikujących się do objęcia
wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz nie może przekroczyć 35
proc. wydatków kwalifikujących się do

objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.7
Udział we wskazanym programie daje
możliwości uzyskania przez przedsiębiorcę
wsparcia na działalność badawczo-rozwojową, niemniej spełnienie wszystkich kryteriów konkursu oraz zakwalifikowanie się
do otrzymania dofinansowania może sprawić trudność, w szczególności jeśli chodzi
o prawidłowe zdefiniowanie i określenie
przez przedsiębiorcę zakresu prowadzonych
w ramach projektu badań naukowych lub
prac rozwojowych.
Reasumując, wskazać należy, że oferowane przez NCBR jako Instytucję Pośredniczącą programy wsparcia projektów
badawczo-rozwojowych stanowią zachętę dla przedsiębiorców do prowadzenia
działalności badawczo-rozwojowej oraz
inwestowania w realizację projektów
obejmujących prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych.

Łukasz Górecki
Małgorzata Wilińska
Łukasz Górecki

Małgorzata Wilińska
Regulamin prowadzenia konkursu Działanie 1.1
„Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałnie 1.1.1
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
przez przedsiębiorstwa”, konkurs 3/1.1.1/2016;
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Liczba zamożnych Polaków
z roku na rok rośnie,
a razem z nią także popyt
na nieruchomości premium
i luksusowe. Klienci są coraz
bardziej świadomi – dlatego
są w stanie zapłacić nie tylko
za lokalizację, ale także
za najwyższą jakość usług.
Podążają też za trendami
funkcjonującymi od lat
na rynkach rozwiniętych
– kolekcjonują kolejne
nieruchomości dla przyjemności
czy w celach inwestycyjnych.
Poland Sotheby’s International
Realty chcąc podsumować
trendy obserwowane w 2016 r.,
wskazuje na fakt posiadania
przez zamożnych Polaków
przynajmniej dwóch
nieruchomości – mieszkalnej
i wakacyjnej, tzw. second home.
Jak się okazuje, te drugie nie muszą być
zlokalizowane za granicą. Dużą popularnością cały czas cieszą się nieruchomości
znajdujące się w Polsce. Pierwszym wyborem Polaków, jeśli chodzi o second home,
są najczęściej lokalizacje nad rodzimym
morzem, zaś dopiero kolejne za granicą,
w ciepłych europejskich krajach.
Analiza rynku pokazuje, że liczba
zamożnych Polaków wciąż rośnie. Według danych publikowanych przez GUS

w 2010 roku liczba osób zarabiających
powyżej 1 mln zł wynosiła niewiele ponad 10 tys., a w 2015 roku było to już prawie 20 tys., co świadczy o niemal podwojeniu tej liczby na przestrzeni pięciu lat.
Można przewidywać, że do 2020 roku
liczba milionerów w statystykach GUS
wzrośnie o około 40 proc.
Klienci z roku na rok są coraz bardziej
świadomi, z drugiej zaś strony mają coraz
większe potrzeby, na których realizację
mogą sobie finansowo pozwolić. Dlatego
też nie tylko zamieszkują posiadłości o coraz wyższym standardzie, ale także decydują się na kupno kolejnych luksusowych
nieruchomości, służących do celów inwestycyjnych lub dla przyjemności.
Na rynkach międzynarodowych funkcjonuje zjawisko „sznura pereł”, czyli kolejnych domów kupowanych przez milionerów z różnych przyczyn – nie tylko w celach
inwestycyjnych, ale przede wszystkim dla
przyjemności. W tym kierunku podążają
także zainspirowani światowymi trendami najzamożniejsi Polacy. Potwierdza
to rosnący popyt na nieruchomości premium i luksusowe w tej grupie. Wszyscy
mają dom mieszkalny, a coraz więcej osób
posiada też co najmniej jeden second home
– całoroczny dom wakacyjny, idealny na
każdy, nawet krótki odpoczynek.

Drugie domy Polaków
– głównie w Polsce

Jak się okazuje, Polacy są przywiązani
do ojczyzny. Zdecydowanie najczęściej,
poszukując pierwszych second homes,
decydują się na nieruchomości usytuowane w jednym z malowniczych zakątków Polski.
– Zauważyliśmy, że klienci poszukujący pierwszego second home pragnęli nabyć
nieruchomość znajdującą się na terenie
kraju. Zaś klienci, którzy taką już mają,
zaczynali myśleć o kolejnej, tym razem
usytuowanej w kraju o ciepłym klimacie
– mówi Magdalena Kuciewicz, property

advisor w Poland Sotheby’s International
Realty. Przy wyborze także cena miała niebagatelne znaczenie. O ile w Polsce można
było znaleźć dwupokojowy apartament
w standardzie premium w cenie już od
pół miliona złotych, to na niewielki dom
usytuowany za granicą trzeba było przeznaczyć przynajmniej cztery razy więcej
– ceny zaczynały się od pół miliona euro.
Nieruchomości zlokalizowane nad
morzem – od Świnoujścia, po Mierzeję
Wiślaną – cieszą się największym zainteresowaniem polskich klientów poszukujących second home. Osoby ceniące sobie
ciszę i spokój czy bliskość natury wybierają
domy i rezydencje z pięknym widokiem na
morze, usytuowane z dala od miast i kurortów. Ci zaś, którzy chcą być w centrum,
decydują się na luksusowe apartamenty
w samym sercu miasta. Do najbardziej
prestiżowych a za razem najdroższych
kurortów należy Jurata i Sopot, w których
przestronne apartamenty kosztują powyżej miliona złotych. W 2016 r. na znaczeniu zyskują miejscowości położone na
Wybrzeżu Zachodnim, m.in. Kołobrzeg.
Do mniej popularnych, można rzec dziewiczych lokalizacji zaliczyć należy Mierzeję Wiślaną.
Kolejnym ciekawym trendem związanym z wyborem second homes w Polsce
jest kategoria klimatycznych domów i rezydencji na wsi, otoczonych malowniczymi krajobrazami. Mogą to być historyczne
rezydencje i pałace lub urokliwe dworki,
wyróżniające się silnym wpływem lokalnej kultury ludowej na architekturę nieruchomości. W tym przypadku region Polski
nie ma znaczenia, choć z uwagi na walory
krajobrazowe najpopularniejsze są Mazury, Kaszuby i tereny górskie.
Obecność tego trendu jest związana
z coraz częstszym przemieszczaniem się
ludności z miast na tereny wiejskie, a z drugiej strony z tęsknotą za sielską atmosferą
obiecującą wytchnienie, której nie sposób
zaznać w miejskim biegu. Co ważne, takie

domy oferują bliskość natury przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów i wygód. W przypadku nieruchomości z dostępem do jeziora dobrze, jeżeli
ma ono pierwszą klasę czystości wody.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się nieruchomości, które w swojej ofercie mają całoroczną obsługę concierge.
Dzięki temu dom jest w każdej chwili
gotowy na niespodziewany, nawet jednodniowy przyjazd.
– Dobrym przykładem takiej posiadłości jest dom położony we wsi Prądzonka
na Kaszubach, w odległości kilkudziesięc iu m i nut o d G d a ń sk a . O piekuje się nim concierge, który w okresie
świątecznym odpowiednio dekoruje
wnętrza, rozpala w kominku, a także
może zadbać o przygotowanie wigilijnej
kolacji – mówi Julia Lewandowska, dyrektor trójmiejskiego oddziału Poland
Sotheby’s International Realty.

Domy za granicą kupowane
dla przyjemności

Decyzje związane z zakupem zagranicznej nieruchomości często są spowodowane
potrzebą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jeśli zaś chodzi o second home
powodem ich zakupu jest chęć wyjścia
poza granice kraju przy wyborze kolejnej
nieruchomości wakacyjnej. Myśląc o zagranicznych second homes Polacy mają
na uwadze przede wszystkim ciepłe europejskie kraje. Do początku roku były to
w pierwszej kolejności Hiszpania czy Włochy, ale począwszy od trzeciego kwartału
b.r. doradcy Poland Sotheby’s International Realty otrzymują zauważalnie więcej
zapytań o Portugalię.
– Klienci sprawiają wrażenie jakby byli
nasyceni gorącym temperamentem Hiszpanii. Także włoskie wybrzeże nie cieszy
się już taką popularnością jak kiedyś. Prestiżowe są oczywiście włoskie Alpy, ale te
z kwotą wyjściową nieruchomości na poziomie miliona euro, zarezerwowane są

dla najzamożniejszych. Portugalia jest za
to spokojniejsza i zachwyca nieoczywistą
kulturą. A ceny domów w standardzie premium rozpoczynają się już od pół miliona
euro. Na razie jest to jednak destynacja
wybierana przede wszystkim przez klientów świadomych rynku – mówi Dorota
Nowakowska, property advisor w Poland
Sotheby’s International Realty.
Kolejnym powodem determinującym
lokalizację second home są preferencje
dotyczące stylu życia i sposobu spędzania wolnego czasu. Tutaj fani golfa nadal
wybierają Hiszpanię, amatorzy kitesurfingu – Sardynię i RPA, a surfingu – Hawaje.
Francuska riviera zarezerwowana jest dla
nielicznych. Wśród lokalizacji, które zdecydowanie nie cieszą się obecnie zainteresowaniem osób poszukujących second
home są kraje skandynawskie, czy Bułgaria
i Rumunia.

Poland Sotheby’s International
Realty, nr 1 na rynku
nieruchomości premium
i luksusowych

Sieć Sotheby’s International Realty na
całym świecie jest symbolem najwyższej
jakości, nr 1 na rynku nieruchomości premium i luksusowych. W Polsce uznaje się,
że do tej kategorii należą nieruchomości
o wartości powyżej pół miliona złotych
w przypadku mieszkań i apartamentów
oraz ponad miliona złotych jeśli chodzi
o domy i rezydencje. Poland Sotheby’s International Realty jest na polskim rynku
od dwóch lat, w trakcie których zrealizowała ponad pół tysiąca transakcji, w tym
blisko 200 o wartości powyżej miliona złotych. Z jej usług można skorzystać m.in. we
wszystkich oddziałach Noble Bank zlokalizowanych w całej Polsce.

Katarz yna Łowicka
Katarzyna Łowicka

