
 
 

Визия на инициативата 
SHARE 

относно приноса на спорта за регионалното развитие 
 

Целта на SHARE (SportHub: Алианс за регионално развитие в Европа) е да очертае обща визия 

относно приноса на спорта в регионалното развитие и да установи набор от целенасочени 

действия, които допълнително засилват тази роля. Членовете на SHARE се стремят да разгърнат 

пълния потенциал на спорта и физическата активност за икономическо и социално развитие във 

всички региони на ЕС чрез засилване на включване им в платформите за политики, свързани с 

регионалното развитие.  

 

Членовете на SHARE се обединяват около това, че спортът и физическата активност имат пряк 

принос за икономическия растеж и заетостта, както и за социалното сближаване във всеки регион 

чрез: 

• насърчаване на иновациите, научните изследвания и ИКТ технологиите със спортно 

съдържание,  

• създаване на пряка стопанска дейност и генериране на заетост на местно равнище, 

• насърчаване на възстановяването на градовете и селските райони, както и на общата 

привлекателност на регионите и туризма, 

• стимулиране на устойчивото развитие чрез разработване на решения за съобразена с 

околната среда мобилност, 

• насърчаване на благосъстоянието, активното и здравословно стареене, както и 

икономическите и социалните ползи чрез повишена физическа активност (напр. 

производителност, разходи за здравеопазване), 

• ангажиране на маргинализирани социални групи чрез насърчаване на активното 

гражданство и развитието на преносими умения и повишаване на пригодността за заетост. 

Тези въздействия обаче не са достатъчно известни и признати, поради което са недостатъчно 

финансирани.  

 

 

 



Членовете на SHARE поемат задължението да:  

• засилят признаването и осъзнаването на приноса на спорта и физическата активност за 

местното и регионалното развитие, 

• засилят ролята на спорта и физическата активност в различните области на политиката,  

• насърчават спорта и физическата активност в различните програми за финансиране и 

финансови инструменти на ЕС, по-специално фондовете на политиката на сближаване. 

 

Тези цели ще бъдат преследвани чрез съвместни усилия за: 

• разработване на общи послания, подчертаващи значимостта и значението на спорта и 

физическата активност за местното и регионалното развитие, 

• разпространение на знания, споделяне на информация и повишаване на осведомеността 

сред политиците на ниво ЕС, на национално, регионално и местно равнище,  

• разработване на дейности за изграждане на капацитет и партньорско обучение на 

регионално и местно равнище в цяла Европа. 

 
 

 
Поддръжници на инициативата SHARE 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

