
 
 

Vize SHARE 
jak sport přispívá k regionálnímu rozvoji 

 

Účelem SHARE (SportHub: Aliance pro regionální rozvoj v Evropě) je stanovit společnou vizi o přínosu 

sportu k regionálnímu rozvoji a stanovit soubor cílených akcí, které budou tuto roli dále posilovat. Členové 

SHARE se snaží, aby bylo možné využívat plný potenciál sportu a pohybovéaktivity pro hospodářský a 

sociální rozvoj napříč evropskými územími posílením jeho začlenění do politických platforem zabývajících 

se regionálním rozvojem.  

 

Členové SHARE souhlasí s tím, že sport a pohybová aktivita přímo přispívají k hospodářskému růstu a 

zaměstnanosti a sociální soudržnosti v každém regionu tím, že: 

• podporují inovace, výzkum a technologie IKT související se sportem,  

• vytvářejí přímé obchodní činnosti a lokální pracovní místa, 

• podporují regeneraci měst a venkova, jakož i celkovou atraktivitu regionů a cestovního ruchu, 

• stimulují udržitelný rozvoj prostřednictvím rozvoje řešení nemotorizované mobility, 

• podporují tělesnou pohodu, aktivní a zdravé stárnutí, jakož i ekonomické a sociální výhody 

prostřednictvím zvýšené pohybové aktivity (např. zvýšení produktivity, snížení nákladů na 

zdravotní péči), 

• zapojují marginalizované sociální skupiny podporou aktivního občanství a rozvojem 

přenositelných dovedností a zvyšováním zaměstnatelnosti. 

Tyto dopady však nejsou dostatečně známy a uznávány, a jsou proto nedostatečně financovány.  

 

Členové SHARE se zavazují:  

• posílit uznání a informovanost o přínosu sportu a pohybové aktivity k místnímu a regionálnímu 

rozvoji, 

• posílit úlohu sportu a pohybové aktivity ve všech oblastech politiky,  

• podporovat sport a pohybovou aktivitu v rámci různých programů financování a finančních 

nástrojů EU, zejména fondů politiky soudržnosti. 

 

Těchto cílů bude dosaženo společným úsilím o: 

• vypracování společných sdělení zdůrazňujících význam a důležitost sportu a pohybové aktivity v 

místním a regionálním rozvoji, 



• šíření znalostí, sdílení informací a zvyšování povědomí mezi tvůrci politik na úrovni EU, na 

vnitrostátní, regionální a místní úrovni,  

• rozvoj činností v oblasti budování kapacit a vzájemného učení na regionální a místní úrovni v celé 

Evropě. 

 
 

 
Podporovatelé iniciativy SHARE 
 

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

