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Ultrafast photonics for the detection and recognition of 
toxic spine-structures of amyloid aggregates linked to 
neurodegenerative disease 
(UPRECON)



Powrót do Polski w ramach grantu Marii 
Skłodowskiej-Curie – projekt Reintegracyjny

Istnieją 2 rodzaje stypendiów podoktoranckich:

• Europejskie stypendia. Dla naukowców przemieszczających się w Europie lub przyjeżdżających do Europy z innej części świata, aby 
kontynuować swoją karierę naukową. Stypendia te odbywają się w państwie członkowskim UE lub kraju stowarzyszonym z 
programem Horyzont Europa i mogą trwać 1 - 2 lata. Mogą ubiegać się naukowcy dowolnej narodowości.

• Globalne stypendia. Finansują mobilność naukowców poza Europą. Stypendium trwa od 2 do 3 lat, z czego pierwsze 1 do 2 lat 
zostanie spędzone w niestowarzyszonym państwie trzecim, po czym nastąpi obowiązkowy okres 1 roku powrotu do organizacji z 
siedzibą w państwie członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa Kraj. O wniosek mogą ubiegać się 
wyłącznie obywatele lub rezydenci długoterminowi państw członkowskich UE lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 
Europa.

W ramach naboru do programu MSCA
Złożono ponad 11 500 wniosków w 2020 r.

Możliwości dla sektora FOTONIKI w Programie Horyzont Europa



Dlaczego panel reitegracyjny w MSCA? 
Powrót do Polski z USA z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Santa Barbara

Prof. Alan Heeger

Doskonałem zaplecze technologiczne i kadrowe



Co daje grant MSCA?

1. Pełna niezależność w prowadzeniu badań

2. Bardzo dobre finansowanie i wsparcie komórek instytucjonalnych
UE

3. Grant MSCA jako glejt jakości



Pełna niezależność w prowadzeniu badań
• Prace nad optycznym wykrywaniem zmian strukuralnych w białkach i

DNA z wykorzystaniem laserów i nowoczesnych detektorów.

• Biolasery.

Rezultaty projektu:

• Krajowy i międzynarodowy wniosek patentowy PL432889; 
PCT/PL2021/050005

Publikacje:

Hanczyc, P., & Fita, P. (2021). ACS photonics, 8(9), 2598-2609.
Hanczyc, P., et. al. (2019). Journal of 
biophotonics, 12(9), e201900052.



Bardzo dobre finansowanie i wsparcie komórek
instytucjonalnych UE 

Radar Innowacji Komisji Europejskiej przeanalizował potencjał rynkowy
jednego z opracowań w ramach projektu. W wyniku opracowania
opartego o wytyczne: https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/booklet-a4_innovation_radar.pdf

Dojrzałość rynkowa innowacji: 

• „Business Ready” 

• Potencjał tworzenia rynku innowacji: 

odpowiada na potrzeby istniejących 

rynków.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/default/files/booklet-a4_innovation_radar.pdf


Grant MSCA jako glejt jakości



Europejska sieć JPND

EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research jest
międzynarodową inicjatywą, która wspiera badania naukowe nad
chorobami neurozwyrodnieniowymi. Cel sieci JPND stanowi zbadanie
przyczyn występowania chorób, takich jak choroba Alzheimera czy
choroba Parkinsona, na które coraz częściej zapada starzejące się
europejskie społeczeństwo.


