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Abivahendid, mille soetamine on Euroopa Regionaalfondi 1 tüüpi kulu

Liikumis-, jõu- ja tasakaalutreeningu seadmed
044808 seisuraamid ja toed
Ühe käega käsitsetavad käimisabivahendid
120303 kepid
120306 küünarkargud
120309 küünarvarrekargud
120312 kaenlakargud
120316 käimisabivahendid kolme või enama tugipunktiga, käepideme või 
küünarvarretoega
Käimisabivahendid kahe käega käsitsemiseks
120603 tugiraamid
120606 ratastugiraamid
120609 käimistoolid
120612 kõrg-tugiraam
Jalgrattad
121812 ratastega tõukeraamid ja - rattad
122103 hoobadega käsitsi kontrollitavad ratastoolid
122106 tagarattaveoga bimanuaalsed ratastoolid
122109 esirattaveoga bimanuaalsed ratastoolid
122112 hoobjuhitavad bimanuaalsed ratastoolid
122115 ühepoolse juhitavusega võimenduseta ratastoolid
122703 tõuketoolid
090303 kombinesoonid ja muud katterõivad ratastooli ja tõukekäruga 
kasutamiseks
1221 ratastoolide varuosad
Lisavarustus ratastoolidele
122406 ratastoolipadjad
122415 ratastoolilauad
122424 akud ja akulaadijad
122430 ratastoolirihmad
Muud sõiduriistad
122706 tõukevankrid (lastele)
Lauad
180303 töölauad lastele
180306 lugemislauad
180315 voodilauad
Istemööbel
180903 toolid
180933 seljatoed, padjad, polstrid
Toetusabivahendid
181803 käsipuud
181806 tugikäepidemed
181809 tualeti käsivarretoed
Vertikaalkonveierid
183015 kaasaskantav kaldtee
Tualeti kasutamise abivahendid
091203 teisaldatavad tualetitoolid, ratastega või ilma
091215 potikõrgendused
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091227 tualettpaberi tangid
091233 siibrid
Ümberasetamise/teisaldamise abivahendid
123003 libistamislauad ja -matid
123006 pööramisplaadid
123012 nöörredelid ja voodinöörid
123015 tõsterihmad
Voodid
181207 voodid ja eemaldatavad voodipõhjad, kohandatavad
Voodite lisavarustus
181215 voodiaste ühe ja kahe astmega
181224 päitsekõrgendus
181227 voodipiirded
123009 voodiohjad
Kellad
095103 käekellad
095106 taskukellad
095109 muud kellad (laua-, seina ja äratuskellad)
Orienteerumise abivahendid
123903 kompimiskepid (valged)
123906 elektroonilised orienteerumisabivahendid
123915 reljeefkaardid
Valgustid
180606 lugemis- ja töövalgustid
Optilised abivahendid
213012 suurendusklaasid sisseehitatud valgustusega
210315 suurendusklaasid valgustusega
213012 suurendusklaasid (valgustuseta)
210318 binoklid ja teleskoobid
210321 prillidesse monteeritud monookulaarsed või biokulaarsed kaugele ja 
lähedale vaatamise pikksilmad
210336 valgusfiltrid
Elektronoptilised abivahendid
210603 suurendavad videosüsteemid, sh kaasaskantavad
211003 kuvarid, sh Braille väljundid
210915 varustus tehiskõneks 
Telefonid ja telefoneerimisabivahendid
213621 telefonivõimendid
Abivahendid lähisuhtlemiseks
214215 häälevõimendid isiklikuks kasutuseks
214218 kommunikatsioonivõimendid
Kuulmisabivahendid:
214503 kuuldeaparaadi individuaalne otsak
Signaliseerimise ja osutamise abivahendid
214803 uksesignaalid ja neile osutajad
214815 helile osutajad
Häiresüsteemid
215109 hädaohu avastamise abivahendid
Kuulmisabivahendid
214503 kõrvasisesed kuulmisabivahendid
214506 kõrvatagused kuulmisabivahendid
214512 kehale kinnitatavad kuulmisabivahendid
214518 sisekõrva implantaadi kõneprotsessor
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1 Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa 
Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks 
määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 25–78), artikli 34 lõikele 2 fondide eripära kohta võib 
kuni 10% ulatuses projekti abikõlblikest kogukuludest teha kulusid, mis on abikõlblikud vastavalt Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1080/2006, mis käsitleb Euroopa Regionaalarengu Fondi ja 
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1783/1999 (ELT L 210, 31.7.2006, lk 1–11), mille alusel 
finantseeritakse kulusid Euroopa Regionaalarengu Fondist. 10% hulka peab mahtuma nii projekti üldise 
inventari, kui ka soetatavate abivahendite maksumus.


