
Meer weten?
Lees meer over het JTF en de subsidie- 
mogelijkheden op de website van 
Stimulus Programmamanagement.

Direct persoonlijk contact
Nicolle Lambrechts, Project manager 
JTF West-Noord-Brabant  
06 -18 30 31 91 | tlambrechts@brabant.nl 
 
Coördinatoren Innovatie
en Infrastructuur:
Joop Groen | joop@viridebio.eu
Wiebe Logghe | wlogghe@gmail.com

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. Het COROP-gebied West-Noord-Brabant is een van de 
zes regio’s in Nederland die in aanmerking komen voor dit subsidieprogramma.

Just Transition Fund 
West-Noord-Brabant 2021-2027 

Een nieuw Europees fonds voor West-Noord-
Brabant voor de transitie naar klimaatneutraal

Kort samengevat is de 
subsidie bedoeld voor:

•  innovatieve projecten die leiden tot economische 
diversificatie, modernisering en omschakeling;

•  investeringen in technologie, systemen en infrastructuur 
die de energietransitie mogelijk maken;

•  werkgelegenheid, bijscholing en omscholing van 
werknemers en werkzoekenden.



West-Noord-Brabant

Bestemd voor:
• MKB 

• Non-profit organisaties 

• Onderwijs 

• Onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen 

• Gemeenten

• Budget: 58,5 mln.
• Per project max. 50% JTF
• 72% budget moet vóór eind 2023 

zijn toegewezen aan projecten en 
vóór eind 2026 zijn uitgegeven

• Er wordt gewerkt met een call- 
systematiek. De eerste call opent naar 
alle waarschijnlijkheid eind 2022.

Spoor 1 
Vernieuwing en versterking regionale 
economie (innovatie)

Spoor 2 
Technologie, systemen en infrastructuur 
(energieopslag en conversie)

Spoor 3 
Een weerbare en 
wendbare beroepsbevolking

Wanneer kunt u een 
subsidieaanvraag indienen?

Op 22 maart 2022 is het Nederlandse JTF-plan 
voorgelegd aan de Europese Commissie. Verloopt alles 
volgens planning, dan volgt de eerste openstelling naar 
alle waarschijnlijkheid in het najaar van 2022 of voorjaar 
2023. Het maximale subsidiepercentage wordt per 
openstelling bepaald en is daarnaast op projectniveau 
afhankelijk van staatssteunregelgeving.

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. Houdt de website en sociale 
mediakanalen van Stimulus Programmamanagement in  
de gaten voor actuele informatie over het programma,  
de openstellingen en het aanvraagproces.

Doel: sociaal-economische en milieugevolgen van transitie naar een klimaatneutraal Europa opvangen
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Spoor 1 innovatie: 
investeringen in het kerngebied.

Spoor 2 infrastructuur: 
investeringen in het kerngebied. 

Spoor 3 arbeidsmarkt:
investeringen voor de hele regio  
West-Noord-Brabant.


