
 

2.1 Prioriteit: 6. Zuid-Limburg 

2.1.1.1. Specifieke doelstelling: JSO8.1. Regio’s en mensen in staat stellen om te gaan met de sociale, 
werkgelegenheids-, economische en milieueffecten van de transitie naar de streefcijfers voor energie en klimaat voor 2030 
van de Unie en een klimaatneutrale economie van de Unie uiterlijk in 2050, op basis van de Overeenkomst van Parijs (JTF). 

2.1.1.1.1. Steunverlening van de fondsen 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), i), iii), iv), v), vi) en vii), van de GB-verordening 

Gerelateerde soorten acties - Artikel 22, lid 3, punt d), i), van de GB-verordening, en artikel 6 van de ESF+-verordening 

 

Inleiding 

 
Het opvangen van de sociaaleconomische gevolgen van de energie- en grondstoffentransitie van de chemie staat centraal 
in de JTF-inzet van Zuid-Limburg. De transitie zorgt voor verlies van veel fossiele banen in die chemie en aanverwante 
sectoren. Ook zorgt de transitie voor meer krapte en een toenemende kwalitatieve mismatch op de arbeidsmarkt.  

Om deze transitie-effecten op te vangen, zet Zuid-Limburg het JTF in om nieuwe, duurzame banen te creëren, waarbij het 
Chemelotcluster als basis dient voor toekomstbestendige, duurzame werkgelegenheid in de groene chemie en in 
aanpalende sectoren (diversificatie). Daarbij ligt de focus d.m.v. design to recycle op maximaal circulair materiaalgebruik 
(mechanische en chemische recycling, reststromen als grondstof), biogrondstoffen en een duurzame energievoorziening 
(elektrificatie, waterstof). Ook duurzame nieuwe productiemodellen op crossovers met chemie (bv. met farmacie, 
kansrijk gezien de aanwezigheid van het Life Science & Health cluster) is een ontwikkelkans. Om binnen deze thema’s tot 
nieuwe banen te komen, ondersteunt het JTF de ontwikkeling en toepassing van kennis en innovatie én investeringen in 
benodigde technologieën, systemen, infrastructuur. Ook ondersteunt het JTF arbeidsmarktinzet gericht op een veerkrachtige 
en weerbare beroepsbevolking in het licht van de transitie. 

Het JTF in Zuid-Limburg zet in op drie sporen, die corresponderen met de drie landelijke sporen binnen JTF Nederland (zie 
hoofdstuk 1 van het OP JTF). Het CEAP (Circular Economy Action Plan), de Chemelot strategie 2050, de CES Chemelot, het 
Regioplan en het Masterplan Chemelot vormen daarbij de belangrijkste inhoudelijke kaders voor de JTF-inzet. 

 
 



 

Spoor 1 – Vernieuwing en versterking van de regionale economie: circulaire innovatie en toepassingen.  

In het JTF van Zuid-Limburg worden de volgende activiteiten ondersteund: 

• C: investeringen in onderzoek en innovatie. 

• H: Investeringen in digitalisering, digitale innovatie en digitale connectiviteit. 

 
Concrete acties richten zich op toepassing en opschaling van innovatie onder het MKB, op diverse gebieden: 

 

• Circulair: o.a. innovatief circulair ontwerp en innovatie op het gebied van reststromen als grondstof (door o.a. 
mechanische recycling, solvolyse, pyrolyse én vergassing). Met doorontwikkeling van pyrolyse worden plastic reststomen 
omgezet naar grondstoffen voor de chemie, ter voorkoming van fossiele grondstoffen en sluiting van de 
materialenkringloop.  

• Biobased: o.a. innovatieve toepassing van biogrondstoffen (o.a. door gebruik van biobased nafta, productie van drop-
in chemicaliën en dedicated biobased polymeren). Biomassa als brandstof is niet voorzien. 

• Digitale innovaties in de chemie, in de overgang van lineaire naar circulaire, complexe ketens t.b.v. nieuwe 
banen in circulaire, complexe ketens. 

• Overige proces- en productinnovatie t.b.v. de groene chemie, waaronder op het gebied van elektrificatie (o.a. door 
plasmatechnologie en elektrificatie van thermische processen) en innovatieve productie en toepassingen van 
groene waterstof. 

• Integrale acties die én op innovatie én op arbeidsmarkt inzetten, o.a. ondersteuning bij aanpassingen door 
werknemers en ondernemingen en bij de ontwikkeling van vaardigheden (voor slimme specialisatie, de 
industrietransitie, ondernemerschap en het aanpassingsvermogen van ondernemingen). 

 

In innovatieprojecten ligt de nadruk op demonstratie in de reële omgeving en de laatste stappen tot marktintroductie. 
 

Spoor 2 - Investeringen in technologie, systemen en infrastructuur: circulaire fundament.  

Activiteiten: 

• D: investeringen in het gebruik van technologie, alsook in systemen en infrastructuur (…) 

 



 

Concrete acties richten zich op diverse thema’s: 

 

• Groene waterstofinfrastructuur: o.a. de aanleg van een lokale waterstofringleiding, aansluitingen op de landelijke 
waterstofinfrastructuur, en installaties voor de productie van groene waterstof, mits groen geproduceerd en gebruikt 
om de industrie te verduurzamen. Inzet op waterstofinfrastructuur binnen het JTF en het RRF zijn complementair aan 
elkaar; waarbij in Zuid-Limburg de nadruk ligt op lokale aansluitingen, netwerken en innovatieve toepassingen. 

• Circulaire infrastructuur: acties gericht op de aanleg van pijpleidingen, een waterstofringleiding. 

• CO2-infrastructuur: pijpleidingen voor lokaal transport en hergebruik van CO2 en aantakking op (inter)nationale CO2-

buisleidingen (o.a. met Rotterdam (Porthos) en Noordrijn-Westfalen, evt. gekoppeld aan een waterstofnetwerk. Met 

deze voorgenomen acties worden geen activiteiten ondersteund die gebruik maken van fossiele brandstoffen. 

• Lokale openbare infrastructuur voor elektrificatie van het chemiecluster. Er wordt geen aanleg van 380 kV-leidingen 

gesteund. Wel passen binnen het JTF:  

1. Innovatieve oplossingen die lokaal netcongestie tegengaan om zo elektrificatie mogelijk te maken en gevolgen van 

de transitie (nl. netcongestie) op te vangen (bv. door innovatieve opslag van energie, lokale uitwisseling en 

flexibiliteitsopties).                                                                     

2. Lokale 150 kV aansluitingen naar specifieke bedrijven(clusters) op Chemelot vanaf het 380 kV station incl. 

balanceringsopties.   

We voorzien ook ruimte voor (haalbaarheids)onderzoek en proceswerkzaamheden om investeringen in bovenstaande zaken 
te initiëren.  

• Integrale acties die én op innovatie én op arbeidsmarkt inzetten, waaronder de aanleg van kennisinfrastructuur en 
infrastructurele faciliteiten voor technologieontwikkeling en -overdracht. 

 

Voor acties onder spoor 2 geldt dat er sprake moet zijn van een ‘hefboomwerking’: acties moeten een impuls geven aan de 
vermarkting van duurzame technologieën. Ook moet er sprake zijn van ‘open access’: voorzieningen zijn (evt. tegen betaling 
en met technische voorwaarden) voor alle partijen in het cluster toegankelijk. 

 

Spoor 3 – Een wendbare en weerbare beroepsbevolking: circulaire human capital agenda.  

Activiteiten: 

 

• K: bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden. 



 

• L: begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan. 

• O: Andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie (…) 

 
Concrete acties die worden ondersteund, zijn: 

 

• Toekomstbestendig onderwijs en arbeidsmarkt door leven lang ontwikkelen. Ontwikkelen, toevoegen en moderniseren 
van infrastructuur voor onderwijs en opleiding(scentra), gekoppeld aan activiteiten voor opleiding en om- en 
bijscholing. Doel is de ondersteuning van de aansluiting met en overgangen op de arbeidsmarkt in de chemie. Onder 
meer de volgende acties worden ondersteund: ontwikkelen van ‘circulaire economie-modules’ voor werkenden i.s.m. 
onderwijs, realisatie van makerspaces/fieldlabs voor studenten en professionals, een Expertisecentrum Circular 
Engineering, en het verbeteren van onderwijscurricula (integreren van circulaire kennis, ontwikkelen van curricula of 
delen daarvan). Ook onderwijsfaciliteiten om op te leiden voor kansrijke crossovers met de chemie (denk aan 
crossover chemie-farmacie) passen hieronder. 

• Begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan in de groene chemie, te midden van een door de 

klimaattransitie veranderende sector. 

• Aantrekken en behoud talent voor de groene chemie. Het gaat om hardware (infrastructuur) en ‘software’ om talent voor de 

groene chemie aan te trekken en te behouden. Het gaat onder meer om het aantrekken van zij-instromers (o.a. met een 

Talentenbureau), het aantrekken van jeugd (o.a. met een Talent Office, ondersteuning bij matching van vraag en aanbod), 

begeleiding van werkzoekenden, inzet op duurzame inzetbaarheid en vergroting van participatie op de arbeidsmarkt van 

vrouwen in de chemie.  

 
De soorten acties voldoen aan het ‘Do No Significant Harm’ principe. Voor het merendeel is er, dankzij de aard van de acties geen 
sprake van een milieu- impact . Voor die acties die vergunningplichtig zijn, geldt dat de milieu-impact wordt beoordeeld door de 
daarvoor aangewezen instanties. Bovendien geldt dat acties alleen kunnen worden ondersteund, wanneer de netto milieu-
opbrengst (in termen van CO2-reductie en reductie van de uitstoot van andere schadelijke stoffen) per saldo positief uitpakt voor 
de regio. Het is aan subsidieaanvrager dit aan te tonen. 
 

De belangrijkste doelgroepen – artikel 22, lid 3, punt d), iii), van de GB-verordening 

Het JTF gaat uit van een ‘ecosysteemaanpak’, voortbouwend op de Chemelot Circular Hub (CCH). Doelgroepen: 

• Bedrijfsleven: Het mkb (of kmo), incl. start- en scale-ups als primaire doelgroep in spoor 1 en 2. Deelname van 



 

grootbedrijf in projecten als cofinancier, observant of stakeholder is mogelijk, maar directe financiering aan het 
grootbedrijf is niet voorzien. De focus ligt op de chemie, maar samenwerking met aanpalende sectoren t.b.v. een 
groene chemie is ook voorzien (zie TJTP). 

• Kennis- en onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo), o.a.: 
o Brightlands Chemelot Campus 
o AMIBM 
o Maastricht University 
o Kennis-As Limburg 

• Overheden: gemeenten, provincie, arbeidsmarktregio’s, UWV. 

• Overige arbeidsmarktpartijen: vakbonden, werkgeversorganisaties, regionale mobiliteitsteams (RMTs). 

• Arbeidsmarktdoelgroepen: werkenden in de chemie en industrie, werkzoekenden, zij-instromers, scholieren en 

studenten, allen met een relatie met de klimaattransitie en binding met de regionale arbeidsmarkt. 

 

Acties ter waarborging van gelijkheid, inclusie en non-discriminatie - artikel 22, lid 3, punt d), iv), van de GB-
verordening, en artikel 6 van de ESF+- verordening 

Bij de uitvoering van dit Programma JTF 2021-2027 worden de horizontale beginselen nageleefd, zoals bedoeld in artikel 3 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie (“VEU”) en in artikel 10 VWEU, met inbegrip van de beginselen subsidiariteit en 
evenredigheid als bedoeld in artikel 5 van het VEU. Hierbij wordt rekening gehouden met het Handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie. 

In de projectenselectie wordt geborgd dat de projecten in dit programma de horizontale beginselen naleven. Projecten moeten 
daarnaast voldoen aan de verplichtingen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en 
toegankelijkheid garanderen in overeenstemming met artikel 9 en met de wetgeving van d Unie tot harmonisering van 
toegankelijkheidseisen voor producten en diensten.  

Voor relevante investeringen met een fysieke component dan wel ontwerp zal het New European Bauhaus-initiatief, dat de 
principes esthetisch, duurzaam en inclusief combineert, worden gerespecteerd. 

 
Indicatie van de beoogde specifieke gebieden, met inbegrip van het geplande gebruik van territoriale instrumenten – 
artikel 22, lid 3, punt d), v), van de GB- verordening 

Voor het JTF is de COROP-regio Zuid-Limburg (NUTS 3: NL423) geselecteerd: het grondgebied van de gemeenten Beek, 



 

Beekdaelen, Brunssum, Eijsden- Margraten, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen, 
Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, en Voerendaal. Dit betekent dat de regio Zuid-Limburg als 
zodanig centraal staat in het JTF-transitieplan, en dat de impact van JTF-acties in ieder geval duidelijk in de zestien 
gemeenten van het COROP-gebied Zuid-Limburg moet landen. Het terrein van Chemelot (gelegen in de gemeente Sittard-
Geleen) is het duidelijke zwaartepunt binnen de JTF-inzet, en dan met name binnen de sporen 1 en 2. 
 
De interregionale, grensoverschrijdende en transnationale acties – artikel 22, lid 3, punt d), vi), van de GB-verordening 

Voor grensregio Zuid-Limburg is interregionale en grensoverschrijdende samenwerking een zeer relevant thema; dit geldt ook 
voor het JTF programma. Het chemiecluster Chemelot is via buisleidingen, spoor en weg verbonden met Rotterdam en Noord-
Nederland, België (Antwerpen en Gent) en Noordrijn-Westfalen. Ook vindt er kennisuitwisseling en samenwerking op innovatie 
plaats met andere chemieclusters in het ARRRA-cluster (Antwerpen-Rotterdam- Rijn-Ruhr-area).  

Er wordt daarom met het JTF ruimte geboden aan interregionale, grensoverschrijdende en transnationale acties, waarbij de 
impact van acties uiteraard binnen het COROP-gebied Zuid-Limburg moet landen. Zowel de overige chemieclusters in Nederland 
(Moerdijk, Kanaalzone Gent-Terneuzen, Rotterdam) als de chemieclusters in Nordrhein-Westfalen (Duitsland) zijn daarbij 
natuurlijke samenwerkingspartners bij de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het JTF staat dan ook open voor 
samenwerking met deze partners. Ook op arbeidsmarktgebied is er ruimte voor samenwerking over regio- en landsgrenzen. We 
zetten in op maximale synergie, in afstemming met andere programma’s. Relevant zijn o.a. Interreg Nederland-Duitsland, Interreg 
Vlaanderen-Nederland, Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR), Interreg North West Europe, en EFRO en thematische fondsen (LIFE, 
Horizon). 

Er vindt daarbij afstemming plaats met de programma-autoriteit in de regio Nordrhein-Westfalen over synergie en samenwerking 
tussen Zuid- Limburg en Nordrhein-Westfalen (en de diverse chemie- en industrieclusters daarbinnen) in de uitvoering van het 
JTF, de Interreg fondsen en andere fondsen. 

 

Het geplande gebruik van financieringsinstrumenten – artikel 22, lid 3, punt d), vii), van de GB-verordening 

Zuid-Limburg zet het JTF in de vorm van subsidies in: 

• Inzet van biobased grondstoffen of recyclaat en processen o.b.v. hernieuwbare energie is weliswaar technisch mogelijk, 

maar is kostentechnisch nog ver verwijderd van klassieke fossiele chemie.  

• Er is innovatie en uiteindelijk forse schaalvergroting van die groene chemie nodig (en verhoging van de kostprijs van 

‘fossiele’ chemie) om uiteindelijk concurrerend te kunnen worden. 



 

• Het punt waarbij je met de inzet van financiële instrumenten (leningen, garanties, kapitaaldeelname, e.d.) tot een 

concurrerend prijsniveau kunt komen, ligt nog een flink aantal jaren (flink langer dan de acceptabele terugverdientijd 

binnen de chemie) verder. 

• Ook zijn er voldoende financiële instrumenten beschikbaar, o.a. Limburg Startup Capital Fund (Limburg Vroege Fase 

Fonds voor ‘proof of concept’, Seed Fonds Limburg voor doorontwikkeling), LIOF Participatiefonds, de fondsen van 

Brightlands Venture Partners voor o.a. bedrijven op Chemelot en InvestNL. 

 

2.1.1.1.2.  Indicatoren 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), ii), GB-verordening, en artikel 8 van de EFRO- en CF-verordening  

Tabel 2: Outputindicatoren 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
ID 

 
Indicator 

 
Meeteenheid 

Mijlpaal 
(2024) 

Streefcijfer 
(2029) 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO01 Ondersteunde ondernemingen (waarvan: micro-, klein, middelgroot, groot) ondernemingen 27 180 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO02 Ondernemingen ondersteund door subsidies ondernemingen 3 60 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO04 Ondernemingen met niet-financiële steun ondernemingen 24 120 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO10 Ondernemingen die samenwerken met onderzoeksorganisaties ondernemingen 4 78 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO23 Slimme energiesystemen  beheersystemen 0 1 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO67 Klaslokaalcapaciteit voor nieuwe of gemoderniseerde 
onderwijsvoorzieningen 

vierkante meter 16 328 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO101 "Kmo's/mkb's die investeren in vaardigheden voor slimme specialisatie,  ondernemingen 2 35 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCO105 Industriële transitie en ondernemerschap" MW capaciteit 0 6 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECO11 Oplossingen voor elektriciteitsopslag personen 558 5.582 

  



 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), ii), van de GB-verordening  

Tabel 3: Resultaatindicatoren 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
ID 

 
Indicator 

 
Meeteenheid 

Uitgangs- of 
referentiewaarde 

 
Referentiejaar 

Streefcijfer 
(2029) 

 
Gegevensbron 

 
Opmerkingen 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR02 Particuliere investeringen voor 
gelijke delen als overheidssteun 
(waarvan: subsidies, 
financieringsinstrumenten) 

euro 0,00 2021 
€ 31.249.006 

eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR03 Kleine en middelgrote 
ondernemingen die 
product- of procesinnovatie  
introduceren 

ondernemingen 0,00 2021 63 eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR29 Geraamde uitstoot van 
broeikasgassen 

Ton CO2 10.473 2021 7.331 eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR71 Jaarlijks aantal gebruikers van 
nieuwe of gemoderniseerde 
onderwijsvoorzieningen 

gebruikers/jaar 0,00 2021 2.625 eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. RCR98 Personeel dat een opleiding in 
vaardigheden voltooit 

deelnemers 0,00 2021 2.098 eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECR0
3 

Deelnemers die na deelname 
een kwalificatie halen 

personen 0,00 2021 1.880 eigen data 
 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. EECR0
4 

Deelnemers die na deelname 
aan het werk zijn, met inbegrip 
van werk als zelfstandige 

personen 0,00 2021 811 eigen data 
 



 

2.1.1.1.3. Indicatieve uitsplitsing van de programmamiddelen (EU) per interventietype 

Referentie: artikel 22, lid 3, punt d), viii), van de GB-verordening  

Tabel 4: Dimensie 1 — Interventiegebied 

 
Prioriteit 

Specifieke 
doelstelling 

 
Fonds 

 
Regiocategorie 

 
Code 

Bedrag (in 
EUR) 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 010. Onderzoek en innovatie in kmo’s, waaronder netwerkactiviteiten  € 2.844.939  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 012. Onderzoek en innovatie in openbare onderzoekscentra, instellingen voor hoger onderwijs en kenniscentra, 
waaronder netwerkactiviteiten (industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies) 

 € 2.844.939  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 013. Digitalisering van kleine en middelgrote ondernemingen (met inbegrip van e-commerce, e-business en 
genetwerkte bedrijfsprocessen, digitale innovatiehubs, levende laboratoria, internetondernemers en startende 
ondernemingen op het gebied van ICT, b2b) 

 € 2.815.226  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 023. Ontwikkeling van vaardigheden voor slimme specialisatie, de industrietransitie, ondernemerschap en het 
aanpassingsvermogen van ondernemingen 

 € 6.586.883  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 026. Steun voor innovatieclusters, onder meer tussen ondernemingen, onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties en 
bedrijfsnetwerken, voornamelijk ten behoeve van kmo’s 

 € 4.286.010  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 027. Innovatieprocessen in kmo’s (innovatie op basis van processen, organisatie, marketing, co-creatie, gebruikers en 
vraag) 

 € 1.403.869  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 028. Technologieoverdracht en samenwerking tussen ondernemingen, onderzoekscentra en instellingen voor hoger 
onderwijs 

 € 9.545.836  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 053. Slimme energiesystemen (met inbegrip van slimme netwerken en ICT-systemen) en de daarmee verbonden opslag  € 1.645.023  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 075. Ondersteuning van milieuvriendelijke productieprocessen en een efficiënt gebruik van hulpbronnen in kmo’s  € 8.067.908  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 124. Infrastructuur voor beroepsonderwijs en - opleiding en volwassenenonderwijs    € 2.871.530  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 135. Maatregelen voor betere toegang tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen  € 4.025.773  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 136. Specifieke ondersteuning van werkgelegenheid bij jongeren en sociaaleconomische integratie van jongeren  € 703.806  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 140. Ondersteuning voor aansluiting met en overgangen op de arbeidsmarkt  € 957.177  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 141. Ondersteuning voor arbeidsmobiliteit  € 563.045  



 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 142. Maatregelen ter bevordering van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt en ter verkleining van de 
genderkloof op de arbeidsmarkt 

 € 703.806  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 145. Steun voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden  € 760.111  

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 146. Ondersteuning voor de aanpassing van werknemers, ondernemingen en ondernemers aan veranderingen  € 5.678.633  

6 JSO8.1 Totaal 
  

€ 56.304.516 

Tabel 5: Dimensie 2 — financieringsvorm 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 01. Subsidie 56.304.516,00 

6 JSO8.1 Totaal 
  

56.304.516,00 

Tabel 7: Dimensie 6 – secundaire thema’s ESF+ 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

Tabel 8: Dimensie 7 - ESF+*, EFRO, CF en JTF gendergelijkheidsdimensie 

Prioriteit Specifieke doelstelling Fonds Regiocategorie Code Bedrag (in EUR) 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 01. Gender targeting 703.806 

6 JSO8.1 JTF Meer ontw. 03. Genderneutraal 55.600.710,00 

6 JSO8.1 Totaal 
  

56.304.516,00 

* In principe draagt 40 % van het ESF+ bij aan gendertracking. 100 % is van toepassing wanneer de lidstaat ervoor kiest gebruik 
te maken van artikel 6 van de ESF+-verordening. 


