
 
 

SHARE Vision 
σχετικά με τη συμβολή του αθλητισμού στην περιφερειακή 

ανάπτυξη 
 

Σκοπός του προγράμματος SHARE (SportHub: Συμμαχία για την περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη) 

είναι να διαμορφώσει ένα κοινό όραμα ως προς τη συμβολή του αθλητισμού στην περιφερειακή 

ανάπτυξη και να δημιουργήσει μια σειρά στοχοθετημένων δράσεων που θα ενισχύσουν περαιτέρω 

αυτόν τον ρόλο. Τα μέλη του SHARE επιδιώκουν να αξιοποιήσουν την πλήρη δυναμική του αθλητισμού 

και της σωματικής άσκησης για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκά εδάφη, 

ενισχύοντας την ένταξή του αθλητισμού στις πλατφόρμες πολιτικής που ασχολούνται με την 

περιφερειακή ανάπτυξη.  

 

Τα μέλη του SHARE συμφωνούν ότι ο αθλητισμός και η σωματική άσκηση συμβάλλουν άμεσα στην 

οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και στην κοινωνική συνοχή μέσω: 

• της ενθάρρυνσης της καινοτομίας, της έρευνας και της τροφοδότησης των τεχνολογιών 

πληροφορικής με αθλητικό περιεχόμενο,  

• της δημιουργίας άμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων καθώς και τοπικών θέσεων 

απασχόλησης, 

• της προώθησης της ανάπλασης των πόλεων και της υπαίθρου, καθώς και της συνολικής 

ελκυστικότητας των περιφερειών και του τουρισμού, 

• της τόνωσης της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ανάπτυξης λύσεων βιώσιμης κινητικότητας, 

• της προώθησης της ευημερίας, της ενεργού και υγιούς γήρανσης, καθώς και των οικονομικών 

και κοινωνικών οφελών μέσω της αυξημένης σωματικής δραστηριότητας (π.χ. παραγωγικότητα, 

κόστος υγειονομικής περίθαλψης), 

• της συμμετοχής των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων μέσω της προώθησης της 

ενεργούς συμμετοχής του πολίτη, της ανάπτυξης μεταφερόμενων  δεξιοτήτων και της ενίσχυσης 

της απασχολησιμότητας. 

 

Ωστόσο, η συμβολή αυτή δεν είναι επαρκώς γνωστή και αναγνωρισμένη και, κατά συνέπεια, 

υποχρηματοδοτείται.  



Τα μέλη του SHARE δεσμεύονται:  

• να ενισχύσουν την αναγνώριση και τη συνειδητοποίηση της συμβολής του αθλητισμού και της 

σωματικής άσκησης στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, 

• να ενισχύσουν τον ρόλο του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης σε όλους τους τομείς της 

πολιτικής,  

• να προωθήσουν τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση στα διάφορα χρηματοδοτικά 

προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, ιδίως τα ταμεία της πολιτικής συνοχής. 

 

Οι στόχοι αυτοί θα επιδιωχθούν μέσω κοινών προσπαθειών για: 

• την ανάπτυξη ξεκάθαρων μηνυμάτων που θα τονίζουν τη σημασία και τη σχέση του αθλητισμού 

και της σωματικής άσκησης με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, 

• τη διάδοση της γνώσης, την ανταλλαγή πληροφοριών και την ευαισθητοποίηση των πολιτικών 

ιθυνόντων σε ευρωπαϊκό , εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,  

• τον σχεδιασμό δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων και ομαδικής μάθησης σε περιφερειακό 

και τοπικό επίπεδο σε όλη την Ευρώπη. 

 
 

 
Συμμετέχοντες στην πρωτοβουλία SHARE 

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

