
Η επιχείρηση Widmer Michael που εδρεύει στην περιφέρεια Πελοποννήσου εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» 
προϋπολογισμού 84 εκατ. Ευρώ.  Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 11.245,57€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 
5.622,77 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις 

στις παρακάτω κατηγορίες:

Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ 

Προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού, εφαρμογών γραφείου, ανάπτυξη ιστοσελίδας, υπηρεσίες e-shop κ.α.

Άλλες Ψηφιακές Υπηρεσίες (ψηφιακή διαφήμιση, πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, καταχώρηση και 
μεταφορά δεδομένων κ.α.)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

 αύξηση της κερδοφορίας της 

 ενίσχυση της εξωστρέφειας

 ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς 

και στην τοπική οικονομία. 



The enterprise Widmer Michael based in Peloponnese region, has joined the Action “Digital Step” with a total budget 
of 84 million €. The Action aims at the digital upgrading of very small, small and medium - sized enterprises.  

The investment’s total budget is 11.245,57€  € out of which 5.622,77 €  is public expenditure. The Action is co-
financed by Greece and the European Union - European Regional Development Fund.

The approved subsidised Business Plan includes investments in the following categories:

Procurement and installation  of ICT equipment 

Software for office applications, web development, e-shop services etc.  

Digital services (Digital advertising, e –security certifications, data entry and transfer etc.)

Through the participation in the Action, the enterprise achieved:

  Competitiveness improvement 

  Increase of profitability  

  Reinforcement of an extrovert business profile 

  Enhancement of entrepreneurship

  Creation /maintenance of high quality job positions

The support of EPAnEK proved beneficial, not only for the enterprise but also for the competitiveness of the national 

as well as the local economy.
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