
 
 

SHARE jövőkép 
a sport hozzájárulásáról a regionális fejlesztéshez 

 

A SHARE (SportHub: Alliance for Regional development in Europe – SportHub: Szövetség a regionális 

fejlesztésért Európában) célja egy közös jövőkép kialakítása a sport hozzájárulásáról a regionális 

fejlesztéshez, valamint egy sor célzott fellépés meghatározása, amelyek megerősítik ezt a szerepét. A 

SHARE tagok a sport és a testmozgás teljes potenciáljának felszabadítására törekednek az európai 

területek gazdasági és társadalmi fejlődéséért, a regionális fejlesztéssel foglalkozó szakpolitikai 

platformokba való bevonás megerősítése révén.  

 

A SHARE tagok egyetértenek abban, hogy a sport és a testmozgás az alábbiak révén közvetlenül 

hozzájárul a gazdasági növekedéséhez és a foglalkoztatáshoz, valamint a társadalmi kohézióhoz bármely 

régióban: 

• az innováció és a kutatás ösztönzése, valamint az IKT-technológiák ellátása sporttal kapcsolatos 

tartalmakkal,  

• közvetlen üzleti tevékenység kiváltása és helyi foglalkoztatás generálása, 

• a városi és vidéki rehabilitáció, valamint a régiók általános vonzerejének és a turizmus 

elősegítése, 

• a fenntartható fejlődés ösztönzése a környezetbarát közlekedési megoldások fejlesztése révén, 

• a jóllét, az aktív és egészséges időskor, valamint a gazdasági és társadalmi előnyök előmozdítása 

a fokozottabb testmozgásnak köszönhetően (pl. termelékenység, az egészségügyi ellátások 

költségei), 

• a marginalizált társadalmi csoportok megszólítása az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása, a 

transzverzális készségek kifejlesztése és a foglalkoztatás javítása révén. 

Ezek a hatások azonban nem eléggé ismertek és elismertek, ezért alulfinanszírozottak.  

 

A SHARE tagjai vállalják az alábbiakat:  

• a sport és a testmozgás által a helyi és regionális fejlesztéshez nyújtott hozzájárulás 

felismerésének és elismerésének erősítése, 

• a sport és a testmozgás szerepének megerősítése a szakpolitikai területeken,  

• a sport és a testmozgás népszerűsítése a különböző uniós finanszírozási programokban és 

pénzügyi eszközökben, különösen a kohéziós alapokban. 

 



E célkitűzések a következő területeken tett közös erőfeszítések révén valósulnak meg: 

• közös üzenetek kidolgozása, amelyek a sport és a testmozgás helyi és regionális fejlesztésben 

betöltött jelentőségét és fontosságát hangsúlyozzák, 

• az ismeretek terjesztése, az információk megosztása és tudatosítás a politikai döntéshozók 

körében uniós, nemzeti, regionális és helyi szinten,  

• kapacitásépítési és társaktól való tanulási tevékenységek kidolgozása regionális és helyi szinten 

Európa-szerte. 

 
 

 
A SHARE kezdeményezés támogatói: 
 

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

