
 
 

Vízia SHARE 
ako šport prispieva k regionálnemu rozvoju 

 

Účelom SHARE (SportHub: Aliancia pre regionálny rozvoj v Európe) je stanoviť spoločnú víziu o prínose 

športu k regionálnemu rozvoju a vytvoriť súbor cielených opatrení, ktoré túto úlohu ďalej posilnia. 

Členovia SHARE sa snažia, aby bolo možné využívať plný potenciál športu a fyzickej aktivity pre 

hospodársky a sociálny rozvoj na území Európy tým, že posilnia svoje začlenenie do politických platforiem 

zaoberajúcich sa regionálnym rozvojom.  

 

Členovia SHARE súhlasia s tým, že šport a fyzická aktivita priamo prispievajú k hospodárskemu rastu a 

zamestnanosti, ako aj k sociálnej súdržnosti v každom z regiónov tým, že: 

• povzbudzujú inovácie, výskum a podporu IKT technológií týkajúcich sa športu,  

• vytvárajú priame obchodné činnosti a lokálne pracovné príležitosti, 

• podporujú obnovu miest a vidieka, ako aj celkovú atraktivitu regiónov a cestovného ruchu, 

• stimulujú trvalo udržateľný rozvoj prostredníctvom rozvoja riešení, ktoré poskytujú nemotorickú 

mobilitu, 

• podporujú telesnú pohodu, aktívne a zdravé starnutie, ako aj hospodárske a sociálne benefity 

prostredníctvom zvýšenej fyzickej aktivity (napr. produktivity, nákladov na zdravotnú 

starostlivosť), 

• zapájajú marginalizované sociálne skupiny podporou aktívneho občianstva a rozvoja predateľných 

zručností a zvyšovania zamestnateľnosti. 

Tieto vplyvy však nie sú dostatočne známe a uznávané, a preto nie sú dostatočne financované.  

 

Členovia SHARE sa zaväzujú:  

• posilniť uznanie a informovanosť o prínose športu a fyzickej aktivity k miestnemu a regionálnemu 

rozvoju, 

• posilniť úlohu športu a fyzickej aktivity vo všetkých oblastiach politiky,  

• podporovať šport a telesnú aktivitu v rámci rôznych programov financovania a finančných 

nástrojov EÚ, najmä fondov politiky súdržnosti. 

 

Tieto ciele budeme dosahovať prostredníctvom spoločného úsilia o: 

• vypracovanie spoločných správ zdôrazňujúcich význam a dôležitosť športu a fyzickej aktivity v 

miestnom a regionálnom rozvoji,



 

• šírenie vedomostí, zdieľanie informácií a zvyšovanie povedomia medzi tvorcami politík na úrovni 

EÚ, na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,  

• rozvoj aktivít v oblasti budovania kapacít a vzájomného učenia sa na regionálnej a miestnej úrovni 

v celej Európe. 

 
 

 
Podporovatelia iniciatívy SHARE 
 

 

 

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

