
 
 

IL-VIŻJONI SHARE 
dwar il-kontribut tal-isport għall-iżvilupp reġjonali 

 

L-iskop ta "SHARE" (SportHub: Alleanza għall-Iżvilupp Reġjonali fl-Ewropa) huwa li tistabbilixxi  viżjoni 

komuni dwar il-kontribut tal-isport għall-iżvilupp reġjonali u biex tistabbilixxi sett ta' azzjonijiet immirati 

biex tkompli ssaħħaħ dan ir-rwol. Il-membri ta' SHARE jfittxu li jiżblokkaw il-potenzjal sħiħ tal-isport u l-

attività fiżika għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali fit-territorji Ewropej, billi jsaħħu l-inklużjoni tiegħu fil-

pjattaformi tal-politika li jittrattaw dwar l-iżvilupp reġjonali.  

 

Il-membri ta' SHARE jaqblu li l-isport u l-attività fiżika jagħtu kontribut dirett għat-tkabbir ekonomiku u 

l-impjiegi kif ukoll għall-koeżjoni soċjali fi kwalunkwe reġjun billi: 

• jħeġġu l-innovazzjoni, ir-riċerka u jsaħħu t-teknoloġiji tal-ICT b'kontenut sportiv,  

• joħolqu attività diretta tan-negozju u jiġġeneraw impjiegi b'għeruq lokali, 

• irawmu r-riġenerazzjoni urbana u rurali kif ukoll l-attrazzjoni ġenerali tar-reġjuni u tat-turiżmu, 

• jistimulaw żvilupp sostenibbli permezz tal-iżvilupp ta' soluzzjonijiet ta' mobilità baxxa, 

• jippromwovu l-promozzjoni tal-benesseri, tixjiħ attiv u b'saħħtu, kif ukoll il-benefiċċji ekonomiċi 

u soċjali permezz ta’ attività fiżika miżjuda (eż. produttività, spejjeż tal-kura tas-saħħa), 

• jinvolvu ruħhom ma' gruppi soċjali emarġinati permezz tal-promozzjoni ta' ċittadinanza attiva u 

l-iżvilupp ta' ħiliet trasferibbli u t-titjib tal-impjegabbiltà. 

Madankollu, dawn l-impatti mhumiex magħrufa u rikonoxxuti biżżejjed, u għalhekk mhumiex iffinanzjati 

biżżejjed.  

 

Il-membri SHARE jimpenjaw ruħhom li:  

• issaħħu r-rikonoxximent u l-għarfien tal-kontribuzzjoni tal-isport u l-attività fiżika għall-iżvilupp 

lokali u reġjonali, 

• issaħħu r-rwol tal-isport u l-attività fiżika fl-oqsma ta' politika,  

• jippromwovu l-isport u l-attività fiżika fil-programmi u strumenti finanzjarji differenti tal-UE, 

b'mod partikolari l-fondi tal-Politika ta' Koeżjoni. 

 

Dawn l-għanijiet se jiġu segwiti permezz ta' sforzi konġunti dwar: 

• l-iżvilupp ta' messaġġi komuni li jenfasizzaw ir-rilevanza u l-importanza tal-isport u l-attività 

fiżika fl-iżvilupp lokali u reġjonali,



 

• it-tixrid ta' għarfien, tqassim ta' informazzjoni u tqajjim ta' kuxjenza fost dawk li jfasslu l-politika 

fil-livelli tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali,  

• l-iżvilupp ta' attivitajiet ta' bini ta' kapaċitajiet u tagħlim bejn il-pari fil-livelli reġjonali u lokali 

madwar l-Ewropa. 

 
 

 
Partitarji tal-inizjattiva SHARE 
 

 

 

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

