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Ελλάδα 2.0

FRANCHISE



Εργαστήκαμε μεθοδικά, επίμονα και ομαδικά για να ξεκινήσουμε, να εδραιωθούμε και να αναπτυχθούμε με ασφάλεια. 
Όπως κάνετε και εσείς. Ξεκινήσαμε το 2001 και από τότε, με συνέπεια, γνώση και υψηλή αποτελεσματικότητα, προσφέρουμε 
συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα αναπτυξιακής στρατηγικής, χρηματοδοτικών εργαλείων και επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων σε επιχειρήσεις. 

Στεκόμαστε δίπλα σας με τις ίδιες αρχές και αξίες που επιλέξαμε από τα πρώτα μας βήματα. Με εντιμότητα, ευθύτητα, 
υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, ακεραιότητα και σεβασμό στην προσπάθειά σας.

Ναι, είναι αλήθεια ότι το πελατολόγιο μας - όπως το ονομάζει η αγορά – πολλαπλασιάστηκε. Όπως και η εμπειρία μας. 
Παράλληλα μεγάλωσε και η ομάδα μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε με συνέπεια στις ανάγκες σας. Αυτό που παραμένει ίδιο, 
είναι ο τρόπος που εργαζόμαστε για εσάς.

B2 Consultants     Είμαστε σαν εσάς Υπηρεσίες     Τι κάνουμε για εσάς

Αμεσότητα στην συνεργασία μαζί σας, 

Δέσμευση στην εξυπηρέτησή σας,

Συστηματική διερεύνηση της επιχειρηματικής σας 
στόχευσης,

Συνέπεια στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε,

Φροντίδα και οργάνωση για την ασφάλειά σας.

21 έτη

1000+ πελάτες

2000+ έργα

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε στοχεύουν και υπηρετούν την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, στην 
κατεύθυνση που επιθυμείτε και επιδιώκετε. Ολοκληρώνουμε με επιτυχία ό,τι αναλαμβάνουμε γιατί βασιζόμαστε στην 
τεχνογνωσία μας και κινητοποιούμαστε από τις αρχές μας.

Έχουμε δεσμευτεί στην αποτελεσματικότητα. Από το 2001 μέχρι και σήμερα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία περισσότερες  
από 2000 επενδύσεις που εντάσσονται στον Αναπτυξιακό Νόμο, στο ΕΣΠΑ και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Για εμάς η λέξη - κλειδί είναι «ολοκλήρωση».

Μελετάμε, συντάσσουμε, καταθέτουμε, παρακολουθούμε και ολοκληρώνουμε τα έργα που αναλαμβάνουμε. Η αποδεδειγμένη 
εμπειρία μας εξασφαλίζει τη δική σας ευκαιρία ανάπτυξης.

Επενδυτικά
 σχέδια

Μετασχηματισμός
επιχειρήσεων

Υποστηρικτικές
υπηρεσίες

Μελετάμε, συντάσσουμε, 
καταθέτουμε, παρακολουθούμε 

και ολοκληρώνουμε τα επενδυτικά 
σχέδια που αναλαμβάνουμε.

Η εμπειρία μας εξασφαλίζει τη δική 
σας ευκαιρία ανάπτυξης.

Γνωρίζουμε πώς να ανταποκριθούμε 
σε κάθε επιχειρηματική σας 

πρόκληση και σας προτείνουμε 
τεχνολογικές λύσεις που θα σας 
οδηγήσουν με ασφάλεια στον 

ψηφιακό μετασχηματισμό και στην 
ενσωμάτωση του Industry 4.0.

Δουλεύουμε μαζί σας για την 
προσαρμογή της επιχείρησής 
σας στο κανονιστικό πλαίσιο 

λειτουργίας, ασφάλειας 
προσωπικών δεδομένων και 
ενσωμάτωσης συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας. 

www.b2.gr

Στην B2 Consultants, μετά τα νέα δεδομένα σχετικά με την – υπό όρους – δυνατότητα 
χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που λειτουργούν βάσει δικαιόχρησης (franchise), 
δημιουργήσαμε ένα τμήμα  αποκλειστικής υποστήριξης επιχειρήσεων franchise.

Με την πολυετή εμπειρία μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ, μπορούμε να προσφέρουμε 
εξειδικευμένες υπηρεσίες σε οποιονδήποτε franchisor ή franchisee.



Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
Η δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων 
στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική 
ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους. Αποτελείται από τρεις δράσεις που αναλύονται παρακάτω.

Δράση 1
Βασικός Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός  ΜμΕ

18.000 € - 30.000 €

Προϋπολογισμός

De Minimis

50 % - 60 %*
De Minimis

Ένταση Ενίσχυσης

23.2.2023

Ημ/νία Υποβολής

E.M.E.

έως 200.000 € (ενίσχυση) 200.001 € - 1.200.000 € 

50 % 25 % - 50 %

Προϋπολογισμός

De Minimis ΓΚΑΚ

De Minimis ΓΚΑΚ (βάσει χάρτη Π.Ε.)

Ένταση Ενίσχυσης

E.M.E.

Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός  ΜμΕ

Δράση 2
Προηγμένος Ψηφιακός 
Μετασχηματισμός  ΜμΕ

50.000 € - 650.000 €

10 % - 50 %

Προϋπολογισμός

ΓΚΑΚ

ΓΚΑΚ (βάσει χάρτη Π.Ε.)

Ένταση Ενίσχυσης

E.M.E.

www.b2.gr

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής
• Να υποβάλλουν μία (1) αίτηση ανά ΑΦΜ,
• Να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ, κατά την 
υποβολή της αίτησης, στον οποίο να δραστηριοποιούνται για 
ένα (1) τουλάχιστον έτος.
• Να διαθέτουν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης 
εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά το ημερολογιακό 
έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
• Να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ΑΕ, ΕΠΕ, 
ΙΚΕ, ΟΕ ή ΕΕ, Ατομική Επιχείρηση, ΚοινΣΕΠ, ΝΕΠΑ, Δικηγορική 
Εταιρεία.
• Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ,
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 39, παρ. 1-4 
και του άρθρου 40 του Ν.4488/2017

Αξιολόγηση Αιτήσεων Άμεση
First Come, First Served

Επικοινωνήστε 
ΤΩΡΑ 
μαζί μας για να 
εξασφαλίσετε
την ΕΓΚΑΙΡΗ 
υποβολή

 ΕΝΕΡΓΟ.
Υποβολές από 23.2.2023

Έως 100%
Έως 20%

% επί του
προϋπολογισμού

Δαπάνες Εξοπλισμού

Αναβάθμιση υποδομών σύνδεσης στο διαδίκτυο
Ψηφιακός εξοπλισμός γραφείου

Κατηγορία Δαπάνης

Έως 100%

Έως 15%

Έως 30%

Έως 10%

Έως 20%

Έως 15%

Έως 7%

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών

Έμμεσες δαπάνες

Προμήθεια εφαρμογών γραφείου ψηφιακής 
ασφάλειας και αποθήκευσης

Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της 
υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου ή/και την εγκατάσταση ή/και

παραμετροποίηση λογισμικού/ εφαρμογών που 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς 
«ως υπηρεσία» (πχ “SaaS”, “CaaS”) για την λειτουργία του 

γραφείου, την ψηφιακή ασφάλεια και τη βελτιστοποίηση της 
λειτουργίας της επιχείρησης.

Προμήθεια εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της 
παραγωγής, της παροχής υπηρεσιών των υποστηρικτικών 

διαδικασιών της επιχείρησης

Κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop, mobile εφαρμογών
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Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ

Βασικές Προϋποθέσεις συμμετοχής

Η δέσμη δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν  στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην 
αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή / και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές 
σε  θέματα  ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Αποτελείται από δύο δράσεις που αναλύονται παρακάτω.

• Μία κλεισμένη πλήρη διαχειριστική χρήση,
• Δραστηριοποίηση σε έναν επιλεξιμο ΚΑΔ (Κύριος  Κωδικός  
Δραστηριότητας ή  Κωδικός Δραστηριότητας  με  τα  μεγαλύτερα  
έσοδα),
• Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο την βαθμολογική βάση έγκρισης,
• Να έχουν τις απαιτούμενες Ε.Μ.Ε. κατά το προηγούμενο έτος από 
την αίτηση υποβολής. 

www.b2.gr

Δράση 1 | Πράσινος Μετασχηματισμός  ΜμΕ Δράση 2 | Πράσινη Παραγωγική  Επένδυση  ΜμΕ

έως 200.000 € (ενίσχυση) 200.001 € - 1.000.000 €

40 % - 50 % 25 % - 50 %

Προϋπολογισμός

ΓΚΑΚ

ΓΚΑΚ (βάσει χάρτη Π.Ε.)

De Minimis

De Minimis

Ένταση Ενίσχυσης

E.M.E.

30.000 € - 200.000 €

40 % - 50 %

Προϋπολογισμός

Ένταση Ενίσχυσης

E.M.E.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Έναρξη Επιλεξιμότητας Δαπανών

40% 50%

GREEN
Bonus

14, 18,19, 41
Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων Δράσης 1

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος [Αρ.14],
• Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) [Αρ.14],
• Εξοπλισμός (GREEN Δαπάνες) [Αρ.14, 41],
• Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών [Αρ.14],
• Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας –  Branding [Αρ.18],
• Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας (μόνο De Minimis),
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις [Αρ.19],
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες [Αρ.18],
• Μεταφορικά μέσα ηλεκτρικά (GREEN Δαπάνες) [Αρ.14],
• Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (μόνο De Minimis),
• Έμμεσες δαπάνες (μόνο De Minimis).

Ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.

De Minimis

De Minimis

Αξιολόγηση Αιτήσεων Άμεση
First Come, First Served

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ 
μαζί μας για να εξασφαλίσετε
την ΕΓΚΑΙΡΗ υποβολή

ANAMENETAI!



www.b2.gr
801.700.7074 (1phone)

Αν έχετε επιχείρηση και χρειάζεστε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τη 
δυνατότητα ένταξης της σε επιδοτούμενα πρόγραμμα, συμπληρώστε τη σχετική 
φόρμα στην ιστοσελίδα της B2 Consultants (www.b2.gr/f1 ή σκανάρετε το διπλανό 
QR Code).
Σύμβουλος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά.

Αν σχεδιάζετε την ανάπτυξη μιας νέας ιδέας – δραστηριότητας και θέλετε να 
εξετάσετε  τη δυνατότητα ένταξης της σε επιδοτούμενα πρόγραμμα, συμπληρώστε τη 
σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της B2 Consultants (www.b2.gr/f2 ή σκανάρετε το 
διπλανό QR Code).
Σύμβουλος μας, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει αναλυτικά.

Η B2 Consultants αναπτύσσεται συνεχώς μέσω νέων συνεργασιών. Αν είστε 
Αρχιτέκτονας, Μηχανικός, Κατασκευαστής, Λογιστής, Σύμβουλος επιχειρήσεων ή 
έχετε μια δραστηριότητα η οποία λειτουργεί συνδυαστικά με τις υπηρεσίες μας, 
συμπληρώστε τη σχετική φόρμα στην ιστοσελίδα της B2 Consultants (www.b2.gr/f3 ή 
σκανάρετε το διπλανό QR Code). Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε 
την ενδεχόμενη συνεργασία μας.


