
 
 
 
 
 
Актуальний пресреліз медіарегулятора MABB 

 
У Берліні стартувала унікальна програма фінансової підтримки «Місцева журналістика у 
еміграції» 
Фінансова підтримка для українців та представників інших націй, які втекли від війни в 
Україні та працюють у медіа-сфері у Берліні  

• Федеральна земля Берлін надає засоби фінансової підтримки у розмірі 300 000 євро. 
Відділом управління справами сенату Берліна та MABB було підписано адміністративну 
угоду. 

• Центральним елементом програми фінансової підтримки є місцеві журналістські 
пропозиції українською, а також російською мовами. Тобто такі пропозиції, які (спільно) 
створюються журналістами та працівниками медіа-сфери, які втекли від війни. 

• До 9 червня 2022 року телерадіокомпанії, телемедійні провайдери («Інтернет-ЗМІ») або 
асоціації провайдерів можуть подавати заявки щодо своїх проектів, зміст яких 
орієнтований на Берлін. 

• Прийшовши на співбесіду щодо отримання фінансової підтримки, яку медіарегулятор 
організовує 30 травня 2022 року, можна отримати відповіді на запитання стосовно 
подання заявки та умов отримання фінансової підтримки. 

 
Берлін, 17 травня 2022 року. Медіарегулятор Берлін-Бранденбург (MABB) вперше запускає 
програму фінансової підтримки місцевих журналістських пропозицій у Берліні. Фінансова 
підтримка надається для журналістських проектів, завдяки яким створюються та надаються 
новини і сервісна інформація для біженців, які втекли від війни в Україні. Особливість полягає у 
тому, що фінансову підтримку повинні отримувати такі проекти, які зі свого боку забезпечують 
професійну перспективу працівникам медіа-сфери з України, Росії та Білорусі, які втекли від 
війни.  
 
«Кризова ситуація вимагає критичної, ретельної та актуальної журналістики, яка інформує та 
класифікує. Місцева журналістика займає при цьому центральне місце. Релевантна місцева 
інформація повинна допомагати людям, які емігрували, зорієнтуватися в Берліні та у новому 
середовищі», — говорить директор MABB, Єва Флекен (Eva Flecken). «Багато медіа-компаній у 
столичному регіоні давно усвідомили цю ситуацію, а їхнє прагнення допомогти дійсно вражає. Є 
безліч креативних ідей форматів, які можуть зацікавити біженців і створюватися у співпраці з 
працівниками медіа-сфери, які втекли від війни. Саме такі ідеї ми хочемо підтримувати. Я хочу 
подякувати адміністрації федеральної землі Берлін за короткострокове надання бюджетних 
асигнувань, завдяки яким ця програма фінансової підтримки так швидко стала доступною. Ми, 
співробітники MABB, спеціалізуємося на наданні цих фінансових засобів в межах країни».  
 
Запис на співбесіду щодо отримання фінансової підтримки у цифровому форматі можна 
здійснити 30 травня 2022 року — термін подачі заявки завершується 9 червня 2022 року 
Підтримка надається в області місцевих журналістських пропозицій для людей, які були 
змушені втекти від війни в Україні. Основна увага при цьому приділяється журналістським 
пропозиціям українською та/або російською мовами, хоча перевага надається українській мові, 
та таким пропозиціям, до створення яких залучені працівники медіа-сфери з України та інших 
регіонів, які втекли від війни в Україні. До 9 червня 2022 року телерадіокомпанії, телемедійні 
провайдери («Інтернет-ЗМІ») або асоціації провайдерів можуть подавати заявки щодо своїх 
проектів, зміст яких орієнтований на Берлін. Медіарегулятор MABB супроводжує конкурс, 
організовуючи співбесіду щодо отримання фінансової підтримки 30 травня 2022 року. Крім того, 
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медіарегулятор ініціює безкоштовну пропозицію щодо підвищення кваліфікації для журналістів, 
які наразі живуть у еміграції. 
 
Усі, хто зацікавився, можуть знайти конкурсну документацію у повному обсязі, а також варіанти 
запису на співбесіду щодо отримання фінансової підтримки на веб-сайті MABB.  
 
 
 
 
Засоби фінансової підтримки, виділені з бюджету федеральної землі Берлін, забезпечують 
реальну підтримку 
Северін Фішер (Severin Fischer), директор відділу управління справами сенату Берліна, пояснює: 
«Нападницька війна проти України є грубим порушення міжнародного права, але також 
репресії російського режиму проти власного народу обмежують свободу працівників медіа-
сфери на фундаментальному рівні. Саме у сьогоднішній ситуації надзвичайно важливо надати 
допомогу журналістам-біженцям та працівникам медіа-сфери з України та Росії. Наша ціль 
полягає у забезпеченні біженців та емігрантів незалежною інформацією українською та 
російською мовами. У цьому випадку в дію вступає нова програма медіарегулятора MABB 
«Місцева журналістика у еміграції», яка повинна сприяти та підтримувати місцеві журналістські 
пропозиції українською та російською мовами у Берліні. Завдяки адміністративній угоді відділ 
управління справами сенату забезпечує асигнування необхідних фінансових засобів».  
 
Доповнений у 2019 році державний договір про ЗМІ Берліна-Бранденбурга дозволяє 
медіарегулятору MABB надавати фінансову підтримку у області місцевих журналістських 
пропозицій. Передумовою надання фінансової підтримки є отримання медіарегулятором 
призначених для цього державних фінансових засобів або коштів від третіх сторін для 
особистого використання. У зв'язку з цим адміністрація федеральної землі Берлін надала 
300 000 євро на період здійснення фінансової підтримки до кінця 2022 року. Медіарегулятор 
перевіряє та оцінює заявки на отримання фінансової підтримки в межах країни на основі статуту 
про фінансову підтримку місцевої журналістики MABB та визначених у зв'язку з цим критеріїв.  
 
 
Про MABB 
MABB — це спільний медіарегулятор федеральних земель Берлін та Бранденбург. У взаємодії 
релевантного регулювання та сталої фінансової підтримки медіарегулятор докладає всіх зусиль 
для забезпечення різноманітності ЗМІ. При цьому медіарегулятор MABB підтримує місцеву 
журналістику, бере активну участь у боротьбі проти дезінформації та зміцнює компетентність 
користувачів усіх поколінь у сфері інформації та новин — для самовизначеного, критичного 
ставлення до ЗМІ та справедливого демократичного дискурсу. Завдяки своїм центрам ALEX 
Berlin та інноваційному центру ЗМІ Бабельсберг (MIZ), медіарегулятор MABB забезпечує 
можливість для участі, створює пропозиції щодо навчання та підвищення рівня кваліфікації і 
сприяє інноваціям у сфері регіональних ЗМІ. Крім того, медіарегулятор MABB є акціонером 
школи електронних ЗМІ (Electronic Media School (ems)) разом з інформаційним центром 
радіомовлення (Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)). www.mabb.de  
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