
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 de overgang naar een
klimaatneutraal Europa versnellen. Het gebied
Zeeuws-Vlaanderen – Vlissingen Oost is een van de
zes regio’s in Nederland die in aanmerking komen
voor dit subsidieprogramma.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd? 

Innovatie
Infrastructuur
Arbeidsmarkt

Het JTF zet in op drie sporen: 

Projecten richten zich op omscholing en bijscholing van
werkenden, het bieden van kansen aan werklozen en
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en op het
vergroten van het arbeidsaanbod vanuit het onderwijs
en van elders.

Arbeidsmarkt

Criteria
Bijdrage aan doelstellingen van het
Programma/Vigerend beleid.
de mate van sociaal-economische integraliteit van
het voorstel.
Mate van (sociale) innovativiteit
Economisch en Financieel toekomstperspectief
Kwaliteit van de aanvraag.
Duurzame ontwikkeling en maatschappelijke
impact i.h.k.v. de klimaattransitie.De middelen voor innovatie gaan naar projecten die

bijdragen aan vernieuwing en versterking van de
regionale economie. De projecten richten zich op de
toepassing en opschaling van innovatie en
investeringen in onderzoek en innovatie.  

 
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. 

Infrastructuur

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

Het gaat om duurzame maak- en procesindustrie, om
investeringen in hernieuwbare energie en de bevordering
van de circulaire economie voor de groene chemie.



29 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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JTF gebied

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.

Het JTF-budget voor Zeeuws-Vlaanderen 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 beoordeling door de Europese Commissie. Op het
moment van schrijven zijn we bezig met de
beantwoording van vragen zodat het definitieve plan kan
worden ingediend voor de formele goedkeuring. 

Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

Madeline Buining: mc.buining@zeeland.nl,  

Arnoud Guikema: aop.guikema@zeeland.nl, 

Voor vragen over de JTF-regio Zeeuws-Vlaanderen - Vlissingen-
Oost kunt u contact opnemen met provincie Zeeland:

       tel:+31 6 28904277.

       tel:+31 6 81367316. 

Informatie

Indien alles volgens planning verloopt, opent de eerste
openstelling naar alle waarschijnlijkheid eind 2022/begin 2023.

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. 19-09-2022 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.
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