
 
 

Viziunea SHARE 
în ceea ce privește contribuția sportului la dezvoltarea 

regională 
 

Scopul SHARE (SportHub: Alianța pentru dezvoltarea regională în Europa) este de a crea o viziune comună 

în ceea ce privește contribuția sportului la dezvoltarea regională și a stabili un set de acțiuni bine 

direcționate care să consolideze în continuare acest rol. Membrii SHARE încearcă să deblocheze întregul 

potențial al sportului și activităților fizice pentru dezvoltarea economică și socială pe teritoriul european 

în ansamblul său, prin consolidarea includerii sportului pe platformele dedicate dezvoltării regionale.  

 

Membrii SHARE sunt de acord că sportul și activitățile fizice contribuie în mod direct la creșterea 

economică și la ocuparea forței de muncă, precum și la coeziunea socială în orice regiune europeană prin: 

• încurajarea inovării și a cercetării și prin alimentarea tehnologiilor TIC cu conținut sportiv;  

• crearea de activități economice directe și prin generarea de locuri de muncă la nivel local; 

• promovarea regenerării urbane și rurale, precum și a atractivității generale a regiunilor și 

turismului; 

• stimularea dezvoltării durabile prin dezvoltarea de soluții de mobilitate alternativă; 

• promovarea bunăstării, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum și a 

avantajelor economice și sociale ale activităților fizice sporite (de exemplu, productivitate, 

costurile cu sistemele de sănătate); 

• stabilirea unui dialog cu grupurile sociale marginalizate prin promovarea cetățeniei active, 

dezvoltarea competențelor transversale și stimularea capacității de inserție profesională; 

Totuși, aceste efecte nu sunt suficient de cunoscute și recunoscute și, prin urmare, sunt subfinanțate.  

 

Membrii SHARE se angajează:  

• să consolideze recunoașterea și conștientizarea contribuției sportului și activităților fizice la 

dezvoltarea locală și regională; 

• să consolideze rolul sportului și activităților fizice în diferite domenii de politică;  

• să promoveze sportul și activitățile fizice la nivelul diferitelor programe de finanțare și 

instrumente financiare ale UE, în special la nivelul fondului Politicii de coeziune; 

 

Aceste obiective vor fi urmărite prin eforturi comune vizând: 



• dezvoltarea de mesaje comune care să evidențieze caracterul relevant și importanța sporturilor 

și activităților fizice pentru dezvoltarea locală și regională; 

• diseminarea de cunoștințe, partajarea de informații și creșterea gradului de conștientizare în 

rândul factorilor de decizie de la nivelul UE și de la nivel național, regional și local;  

• dezvoltarea de activități de consolidare a capacităților și de învățare reciprocă la nivel regional și 

local în întreaga Europă. 

 
 

 
Susținătorii inițiativei SHARE 
 

 

 

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

