
 
 

SHARE Vision 
om sportens bidrag til den regionale udvikling 

 

Formålet med SHARE (SportHub: Alliancen for Regional udvikling i Europa) er at fastlægge en fælles vision  for 

sportens bidrag til regional udvikling og at etablere en række målrettede aktioner, der styrker denne rolle 

yderligere. SHAREs medlemmer søger at udnytte sportens og den fysiske aktivitets fulde potentiale for at 

skabe økonomisk og social udvikling på tværs af de europæiske regioner ved at styrke deres integration i de 

politiske platforme, der beskæftiger sig med regional udvikling. 

 

SHAREs medlemmerne er enige om, at sport  og fysisk aktivitet yder et direkte bidrag til økonomisk vækst og 

beskæftigelse samt social samhørighed i en given region, ved at: 

• fremme innovation og forskning samt styrke ICT-teknologier med sportsligt indhold 

• skabe direkte erhvervsaktivitet og lokalt rodfæstet beskæftigelse 

• styrke fornyelsen af by og land samt  regionernes og turismens generelle tiltrækningskraft 

• stimulere bæredygtig udvikling gennemudvikling af løsninger til blød mobilitet 

• fremme trivsel, aktiv og sund aldring samt økonomiske og sociale fordele via øget fysisk aktivitet  (fx 

øget produktivitet, lavere sundhedsudgifter etc.) 

• samarbejde med marginaliserede, sociale grupper ved at fremme aktivt medborgerskab og  udvikle  

overførbare  færdigheder samt forbedre egnetheden til beskæftigelse. 

Disse effekter er imidlertid ikke tilstrækkeligt  anerkendte og er derfor underfinansierede. 

 

SHAREs medlemmer forpligter sig til at: 

• styrke anerkendelsen og bevidstheden om sportens og den fysiske aktivitets bidrag til  lokal og  regional  

udvikling, 

• fremme sportens og den fysiske aktivitets rolle på tværs af politiske emneområder, 

• udvikle sport og fysisk aktivitet på tværs af EU’s forskellige støtteordninger og andre puljer, navnlig 

samhørighedspolitikkens forskellige fonde. 

 

Disse mål vil blive nået via en fælles indsats omkring: 

• udarbejdelse af fælles budskaber, der understreger sportens og den fysiske aktivitets relevans og 

betydning for den lokale og regionale udvikling 

• spredning af viden og udveksling af oplysninger og bevidstgørelsen blandt de politiske beslutningstagere 

i EU og på nationalt, regionalt  og lokalt  plan 

• udvikling af kapacitetsopbyggende og ligestillede læringsaktiviteter på regionalt og lokalt plan i hele 

Europa. 

 
SHARE-initiativet støttes af 
 

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

