
Beschikbare JTF-subsidie: € 58,5 miljoen.
Subsidiepercentage maximaal 50%.
Begunstigden: mkb, groot bedrijf, non-profit organisaties, onderwijs, onderzoeksinstellingen en overheden.
72% van het budget moet vóór eind 2023 zijn toegewezen aan projecten en vóór eind 2026 zijn uitgegeven.
Er wordt gewerkt met een callsystematiek.
De eerste call opent naar alle waarschijnlijkheid eind 2022/begin 2023.
Digitaal indienen via de JTF-webportal van Stimulus Programmamanagement (nog niet open).
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Just Transition Fund
De energietransitie levert veel op, maar brengt ook
financiële en sociaal-economische opgaven met zich
mee. Denk bijvoorbeeld aan de investering in
duurzame energiebronnen of de omscholing van
werknemers. Met het Just Transition Fund (JTF)
steunt de Europese Unie regionale projecten en
investeringen die deze opgaven tackelen. 

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Innovatie
Infrastructuur
Arbeidsmarkt

Het JTF zet in op drie sporen: 

Ook kunnen de middelen binnen dit spoor worden
ingezet voor andere activiteiten op het gebied van
onderwijs en sociale inclusie zoals doorlopende
leerlijnen en versterking van de
arbeidsmarktinstellingen en -diensten ten behoeve van
de JTF-doelen.

Criteria
De bijdrage van het project aan de doelstellingen
van het JTF-programma en het territoriale JTF-
programma (JTF-regio).
De mate van de sociaal-economische integraliteit
van het voorstel.
De mate van (sociale) innovativiteit.
Economisch en financieel toekomstperspectief.
Duurzame ontwikkeling en maatschappelijke
impact.

De middelen voor innovatie gaan naar projecten die
leiden tot economische diversificatie, modernisering,
omschakeling, onderzoek en innovatie en
digitalisering en robotisering.

 
Innovatie

De middelen voor investeringen in technologie,
systemen en infrastructuur gaan naar projecten die
de ‘hardware’ ontwikkelen die nodig is voor de
transitie naar betaalbare schone energie. Denk
bijvoorbeeld aan energieopslag en -conversie.

Infrastructuur

De resultaten van de projectaanvragen moeten neerslaan
in het JTF-gebied.

Projecten dragen bij aan het creëren van nieuwe
werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van
werknemers en werkzoekenden, hulp bij het zoeken naar
werk voor werkzoekenden, actieve integratie van
werkzoekenden en het aantrekken van mensen van
buitenaf om in het JTF-gebied te komen werken.

Arbeidsmarkt



28 september: startbijeenkomsten opwerken
projecten.
18 november: verwachte goedkeuring JTF-
programma door Europese Commissie.
Begin december: publicatie JTF-subsidieregeling.
Medio december: 1e openstelling van alle drie de
sporen.

Hoe vraagt u subsidie aan?
Uitvoering Van Beleid (UVB), onderdeel van het
ministerie van SZW, is verantwoordelijk voor het
volledige subsidieprogramma. Stimulus
Programmamanagement neemt als intermediaire
instantie de uitvoering van het JTF-programma in Zuid-
Nederland voor haar rekening. Uw aanvraag dient u
dan ook bij Stimulus Programmamanagement in. 
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Arbeidsmarkt

Tijdlijn

Transitiepaden
Voor de transitie naar een groene chemie zijn
innovatie, elektrificatie, waterstof, de energie-
infrastructuur en de bijbehorende nieuwe
vaardigheden van groot belang.

Informatie

Meer informatie 
Voor aanvullende vragen over de subsidieregeling kunt u
contact opnemen met Stimulus Programmamanagement, via
040 237 0100 of info@stimulus.nl. Houdt u de website en
sociale mediakanalen van Stimulus Programmamanagement in
de gaten voor actuele informatie over het programma, de
openstellingen en het aanvraagproces.

LET OP! Deze factsheet is tot stand gekomen met de informatie die
d.d. 28-06-2022 voorhanden is. Het programma is op het moment van
schrijven nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Er
kunnen aan dit document geen rechten worden ontleend. De
volledige tekst van de Subsidieregeling komt later dit jaar
beschikbaar.

DNermin Dizdarević
T +31 (0)6 55 40 98 77
E n.dizdarevic@prvlimburg.nl

S. Verstappen
M: s.verstappen@prvlimburg.nl
T: +31 6 46 19 54 91

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?
Het JTF-budget voor Limburg bedraagt € 58,5 miljoen voor
de periode 2021-2027.
De maximale subsidie per project moet nog worden
bepaald.
Het subsidiepercentage is maximaal 50% van de
subsidiabele kosten. 
Momenteel kunt u nog geen aanvraag indienen.
Op 22 maart is het Nederlandse JTF-plan voorgelegd voor
de formele beoordeling door de Europese Commissie. Op
het moment van schrijven wordt er gewacht op de
uitkomst hiervan. De uitkomst bepaalt het verdere
verloop van de openstellingen.

Indien alles volgens planning verloopt, opent de eerste
openstelling naar alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2022.

https://www.stimulus.nl/just-transition-fund/
http://www.stimulus.nl/Just-Transition-Fund
https://www.linkedin.com/company/18596919/
mailto:n.dizdarevic@prvlimburg.nl
mailto:s.verstappen@prvlimburg.nl

