
 
 

 Vizija SHARE 
o prispevku športa k regionalnemu razvoju 

 

Namen SHARE (SportHub: Zavezništvo za regionalni razvoj v Evropi) je določiti skupno vizijo o prispevku 

športa k regionalnemu razvoju in določitI niz ciljno usmerjenih ukrepov, ki še dodatno krepijo to vlogo. 

Članice SHARE si prizadevajo za sprostitev celotnega potenciala športa in telesne dejavnosti za 

gospodarski in družbeni razvoj na evropskih ozemljih s krepitvijo njune vključenosti v politične platforme, 

ki se ukvarjajo z regionalnim razvojem.  

 

Članice SHARE se strinjajo da šport in telesna dejavnost neposredno prispevata h gospodarski rasti in 

zaposlovanju ter k socialni koheziji v kateri koli regiji s: 

• spodbujanjem inovacij, raziskav in IKT tehnologij s športnimi vsebinami,  

• ustvarjanjem neposrednih poslovnih dejavnosti in  lokalnih zaposlitev, 

• spodbujanjem obnove mest in podeželja ter splošne privlačnosti regij in turizma, 

• spodbujanjem trajnostnega razvoja z razvojem rešitev za mehko mobilnost, 

• spodbujanjem dobrega počutja, aktivnega in zdravega staranja ter ekonomskih in socialnih koristi 

s povečano telesno dejavnostjo (npr. produktivnost, stroški zdravstvene oskrbe), 

• sodelovanjem z marginaliziranimi socialnimi skupinami preko spodbujanja aktivnega 

državljanstva in razvojem prenosljivih znanj ter povečanjem zaposljivosti. 

Vendar pa ti vplivi niso dovolj znani in priznani, zato so premalo financirani.  

 

Članice SHARE se zavezujejo, da bodo:  

• okrepile prepoznavanje in zavedanje o prispevku športa in telesne dejavnosti k lokalnemu in 

regionalnemu razvoju, 

• okrepile vlogo športa in telesne dejavnosti na vseh področjih politike,  

• spodbujale šport in telesno dejavnost v različnih EU programih financiranja in finančnih 

instrumentih, zlasti v skladih kohezijske politike. 

 

Ti cilji bodo doseženi na podlagi skupnih prizadevanj za: 

• razvijanje skupnih sporočil, ki poudarjajo pomen in pomembnost športa ter telesne dejavnosti za 

lokalni in regionalni razvoj, 

• razširjanje znanja, izmenjavo informacij in ozaveščanje med oblikovalci politik na ravni EU, ter 

nacionalni, regionalni in lokalni ravni,  



• razvoj dejavnosti za krepitev zmogljivosti in vzajemnega učenja na regionalni in lokalni ravni po 

vsej Evropi. 

 
 

 
Podporniki pobude SHARE 
 

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

