
 
 

SHARE Vision 
för sportens bidrag till regional utveckling 

 

Syftet med SHARE (SportHub: Alliance for Regional development in Europe) är att fastställa en gemensam 

vision för sportens bidrag till regional utveckling och att upprätta en uppsättning riktade åtgärder som 

ytterligare stärker denna roll. SHARE-medlemmarna vill låsa upp den fulla potentialen hos idrott och fysisk 

aktivitet för ekonomisk och social utveckling i europeiska territorier genom att stärka dess integration i 

politiska plattformar som handlar om regional utveckling.  

 

SHARE-medlemmarna håller med om att sport och fysisk aktivitet ger ett direkt bidrag till ekonomisk 

tillväxt och sysselsättning samt social sammanhållning i en viss region genom att: 

• uppmuntra innovation, forskning och att driva IKT-teknik med sportinnehåll,  

• skapa direkt affärsverksamhet och lokalt förankrad sysselsättning, 

• främja förnyelse av stads- och landsbygdsområden samt regionernas och turismens övergripande 

attraktivitet, 

• stimulera hållbar utveckling genom utveckling av mjuka mobilitetslösningar, 

• främja välbefinnande, aktivt och hälsosamt åldrande såväl som ekonomiska och sociala fördelar 

genom ökad fysisk aktivitet (t.ex. produktivitet, hälsovårdskostnader), 

• engagera sig i marginaliserade sociala grupper genom att främja en aktiv medborgaranda och 

utveckla överförbara färdigheter och förbättra anställbarheten. 

Detta inflytande är emellertid inte tillräckligt känt samt erkänt och är därför underfinansierat.  

 

SHARE-medlemmarna förbinder sig att:  

• stärka erkännandet och medvetenheten om sportens och den fysiska aktivitetens bidrag till lokal 

och regional utveckling, 

• stärka sportens och den fysiska aktivitetens roll inom politiska områden,  

• främja idrott och fysisk aktivitet i EU:s olika finansieringsprogram och finansiella instrument, 

särskilt Sammanhållningfonden. 

 

Dessa mål kommer att uppnås genom gemensamma insatser för att: 

• utveckla vanliga meddelanden som betonar sportens och den fysiska aktivitetens relevans och 

betydelse i lokal och regional utveckling, 

• sprida kunskap, dela information och öka medvetenheten bland beslutsfattare på EU-, nationell, 

regional och lokal nivå, 



 

• utveckla kapacitetsuppbyggnad och peer-learning-aktiviteter på regional och lokal nivå i hela 

Europa. 

 
 

 
SHARE-initiativets supportrar 
 

 

 

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

