
 

 

Titel 7.3. Subsidietitel voor steun onder spoor 3 uit het Territoriaal Just Transition 

Plan voor de regio Zuid-Limburg 

 
Artikel 7.3.1. Begripsomschrijvingen 
In deze titel wordt verstaan onder: 
- TJTP Zuid-Limburg: regionaal territoriaal plan voor een rechtvaardige transitie als bedoeld in 
artikel 11 van de JTF-verordening voor de JTF-regio Zuid-Limburg met de titel Territoriaal Just 
Transition plan van de COROP regio Zuid-Limburg. 

 
Artikel 7.3.2. Doel subsidie 
1. Doel van subsidie op basis van deze titel is uitvoering te geven aan spoor 3 van het TJTP Zuid-
Limburg.  
2. Projecten waaraan op basis van deze titel subsidie wordt verleend passen binnen prioriteit 6, 
spoor 3 van het TJTP Zuid-Limburg uit het Programma JTF 2021-2027 en hebben tot doel te 

investeren in een wendbare en weerbare beroepsbevolking. 
 
Artikel 7.3.3. Doelgroep 
De Minister van SZW verstrekt op aanvraag subsidie voor een project aan: 
a. een rechtspersoon; 

b. een natuurlijke persoon ingeschreven in het handelsregister; 
c. een penvoerder namens de afzonderlijke partijen in een samenwerkingsverband als bedoeld in 

artikel 1.4, vijfde lid. 
 
Artikel 7.3.4. Subsidiabele activiteiten 
1. Subsidie op basis van deze titel kan worden verstrekt voor:  
a. bij- en omscholing van werknemers en werkzoekenden; 
b. begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken van een baan; 
c. andere activiteiten op het gebied van onderwijs en sociale inclusie. 

2. Onverminderd het eerste lid, zijn de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, gericht op: 

a. leven lang ontwikkelen in de chemische sector met focus op de transitie naar circulariteit of 

kansrijke crossovers met de chemie; 

b. ontwikkeling van benodigde kennis en vaardigheden voor werken in de groene chemie; 

c. begeleiding van werkzoekenden bij het zoeken naar een baan in de groene chemie; 

d. aantrekken en behoud van talent voor de groene chemie. 

3. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, worden verricht in of ten behoeve van het 

werkingsgebied Zuid-Limburg. 
 
Artikel 7.3.5. Subsidieplafond en wijze van verdeling 
1. Het subsidieplafond bedraagt € 13.151.327. 
2. De Minister van SZW verdeelt het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst van de 
aanvragen overeenkomstig artikel 1.18. 
 

Artikel 7.3.6. Aanvraagperiode 

1. Een aanvraag kan worden ingediend van 13 februari 2023, vanaf 10.00 uur tot en met 29 
september 2023, tot 17.00 uur.  
2. Aanvragen worden ingediend door middel van het door de Minister van SZW vastgestelde 

aanvraagformulier dat beschikbaar is via https://www.jtf-webportal.nl/mijn/. 
 
Artikel 7.3.7 Hoogte van de subsidie 
1. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. 
2. De subsidie bedraagt ten hoogste € 2.500.000 per aanvraag. 

3. Onverminderd het eerste lid, wordt maximaal een zodanig percentage aan subsidie verstrekt dat 

het totale percentage aan subsidie op grond van deze titel en, indien van toepassing, hoofdstuk 9 
samen niet meer bedraagt dan 50%.  
 
Artikel 7.3.8. Starttermijn en looptijd 
1. Met de uitvoering van de op grond van deze titel gesubsidieerde projecten wordt gestart binnen 

drie maanden na de subsidieverlening. 

2. Wanneer ten tijde van het indienen van de aanvraag de benodigde vergunningen nog niet zijn 

verleend, wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat alle benodigde 

vergunningen uiterlijk vijf maanden na sluiting van de aanvraagperiode zijn verkregen. 



 

 

3. De uitvoering van het project is binnen 36 maanden na dagtekening van de verleningsbeschikking 

voltooid. 

4. Op verzoek van de subsidieontvanger kan de Minister van SZW de termijn, bedoeld in het eerste, 

tweede of derde lid, verlengen. 

 
Artikel 7.3.9. Afwijzingsgronden 
Onverminderd artikel 1.25 beslist de Minister van SZW afwijzend op een aanvraag indien: 
a. de voor de uitvoering van de aanvraag benodigde vergunningen niet zijn aangevraagd voor het 

indienen van de subsidieaanvraag;  

b. de aan het project te verlenen subsidie minder bedraagt dan €500.000. 
 
Artikel 7.3.10. Beoordelingscriteria 
Gelet op artikel 1.20, tweede en derde lid, kent de Minister van SZW maximaal de volgende 
hoeveelheid punten toe: 
a. voor de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van het Programma JTF 2021-
2027: 25 punten; 

b. voor de mate waarin het project bijdraagt aan sociaal-economische integraliteit: 20 punten; 
c. voor de hoogte van het economisch of financieel toekomstperspectief van het project: 15 

punten; 
d. voor de kwaliteit van het projectplan: 20 punten; 
e. voor de mate waarin het project bijdraagt aan duurzame ontwikkeling en aan maatschappelijke-
sociale impact: 20 punten. 
 

Artikel 7.3.11. Voorschot  
1. Artikel 1.30 is niet van toepassing. 
2. De Minister van SZW verleent op aanvraag een voorschot op grond van gerealiseerde 
projectactiviteiten als bedoeld in artikel 1.31. 
3. In afwijking van artikel 1.31, zesde lid, heeft de aanvraag om een voorschot betrekking op 
maximaal 80% van de verleende subsidie. 

 
Artikel 7.3.12. Subsidieaanvraag 
Onverminderd artikel 1.22 bevat een aanvraag voor subsidie ten minste: 
a. een volledig ingevuld aanvraagformulier; 
b. de bij het aanvraagformulier behorende documenten als bijlagen. 

 

Artikel 7.3.13. Vervaltermijn 
Deze titel vervalt met ingang van 30 september 2023 met dien verstande dat deze van toepassing 
blijft op subsidies die voor deze datum zijn aangevraagd. 

 


