
 
 

Wizja SHARE 
ukierunkowana na wkład sportu w rozwój regionalny 

 

Celem SHARE (SportHub: Alliance for Regional development in Europe, czyli sojusz na rzecz rozwoju 

regionalnego w Europie) jest określenie wspólnej wizji zorientowanej na wkład sportu w rozwój 

regionalny i stworzenie zestawu ukierunkowanych działań, które jeszcze bardziej wzmocnią tę rolę sportu. 

Członkowie SHARE dążą do wykorzystania pełnego potencjału sportu i aktywności fizycznej na rzecz 

rozwoju gospodarczego i społecznego na terytoriach europejskich, włączając sport w główny nurt działań 

na rzecz rozwoju regionalnego.  

 

Członkowie SHARE potwierdzają, że sport i aktywność fizyczna przyczyniają się bezpośrednio do wzrostu 

gospodarczego i zatrudnienia, a także do spójności społecznej w danym regionie poprzez: 

• zachęcanie do innowacji, badań i uzupełniania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) 

treściami sportowymi;  

• tworzenie bezpośredniej działalności gospodarczej i generowanie lokalnego zatrudnienia; 

• wspieranie rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich oraz ogólnej atrakcyjności regionów, a 

także turystyki; 

• stymulowanie zrównoważonego rozwoju poprzez rozwój rozwiązań w zakresie „miękkiej” 

mobilności; 

• promowanie dobrostanu, aktywnego i zdrowego starzenia się, a także korzyści gospodarczych i 

społecznych poprzez zwiększoną aktywność fizyczną (np. wydajność, wydatki na opiekę 

zdrowotną); 

• angażowanie zmarginalizowanych grup społecznych poprzez promowanie aktywnego 

obywatelstwa i rozwój umiejętności przekrojowych oraz zwiększanie szans na zatrudnienie. 

Wpływ ten nie jest jednak dostatecznie znany i potwierdzony i w rezultacie przedstawione działania są 

niedofinansowane.  

 

Członkowie SHARE zobowiązują się do:  

• zwiększenia uznania i świadomości w kwestii wkładu sportu i aktywności fizycznej w rozwój 

lokalny i regionalny; 

• wzmocnienia roli sportu i aktywności fizycznej we wszystkich obszarach polityki;



 

• promowania sportu i aktywności fizycznej w ramach różnych programów finansowania UE i 

instrumentów finansowych, w szczególności funduszy polityki spójności. 

Cele te będą realizowane poprzez wspólne wysiłki na rzecz: 

• opracowania wspólnych przekazów podkreślających znaczenie i wagę sportu i aktywności 

fizycznej dla rozwoju lokalnego i regionalnego; 

• rozpowszechniania wiedzy, dzielenia się informacjami i podnoszenia świadomości wśród 

decydentów politycznych na szczeblu unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;  

• rozwijania działań w zakresie budowania zdolności i wzajemnego uczenia się na poziomie 

regionalnym i lokalnym w całej Europie. 

 
 

 
Podmioty wspierające inicjatywę SHARE 

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

