
1 

 

 

Ewrop yn Bwysig i Gymru: 

Cyfleoedd Cyllido a Pholisi’r UE ar 
gyfer Cymru 2014-2020 

 

Adroddiad ac Argymhellion Interim i’r                           

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth                         

 

 

 

 

Llysgenhadon Cyllid yr UE 

 

Dr Grahame Guilford 

Dr Hywel Ceri Jones CMG 

Gaynor Richards MBE 

 

 

 

 

 

 

Tachwedd 2015 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Tabl Cynnwys            Tudalen    

 

Cyflwyniad            4 

Cyd-destun           5 

Ystyriaethau                       5 

Ymchwiliadau Cychwynnol a Chamau Gweithredu Cynnar   7 

Canfyddiadau Interim         8 

 Datblygu Economaidd/Busnes       9 
 

 Buddsoddi mewn Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid      11 
 
 Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol      16 
 
 Sylwadau Cyffredinol      17 

 

Argymhellion          20 

Y Camau Nesaf         22 

 

Atodiadau   

 

A.  Cylch Gorchwyl     
 

B.  Rhaglenni Cyllido a Pholisi’r UE sydd o Ddiddordeb Posib i 
Gymru 

 
C. Dulliau Gweithredu a Ddefnyddir gan Ranbarthau Eraill – Yr 

Alban 
    

  



4 

 

      

1. Cyflwyniad   

 

1.1. Fis Rhagfyr 2014, cawsom ein penodi fel Llysgenhadon Cyllid yr UE gan y 

Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, i ddarparu cyngor annibynnol yn 

erbyn ein Cylch Gorchwyl (Atodiad A), gan alw arnom i wneud y canlynol: 

 

 Adnabod a hybu integreiddio a chynghori ar sut orau i sicrhau’r 

cydweithredu gorau posib gyda ffrydiau cyllido eraill yr UE a ffrydiau cyllido 

cartref, a chysylltiadau â’r Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd;                           

 Casglu gwybodaeth, o’r tu mewn i’n rhwydweithiau perthnasol a thu hwnt, 

fel sail i’n trafodaeth gyda Gweinidogion am gyfleoedd cyllido perthnasol yr 

UE; 

 Cynnig persbectif i Weinidogion ar sut gall Cymru fod yn fwy llwyddiannus 

o ran manteisio i’r eithaf ar gyllid yr UE o dan y rhaglenni hyn a sut gellir 

sicrhau bod cyfleoedd yn fwy hygyrch;               

 Hybu cyfleoedd ac annog cyfranogiad ar draws bob sector; 

 Cynghori ar sut gall Cymru fanteisio i’r eithaf o dan y rhaglenni 

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd newydd, gan gynnwys meithrin 

cydweithrediad â phartneriaid rhyngwladol.                        

 
1.2. Cawsom ein penodi ar sail wirfoddol, ddigyflog ac, yn allweddol, y nod oedd 

caniatáu i ni fabwysiadu persbectif annibynnol. Rydym yn ein swydd tan 

etholiadau Llywodraeth Cymru ym mis Mai 2016. Rydym yn bwriadu cyhoeddi 

adroddiad terfynol yng ngwanwyn 2016, gyda’r bwriad i’r argymhellion gael eu 

gwneud i’r llywodraeth a ddaw i rym am y cyfnod o 4 - 5 mlynedd sy’n weddill o 

rownd gyfredol cyllid polisi’r UE.                         

  
1.3. Ers ein penodi, rydym wedi ymwneud â rhaglen eang o weithgarwch sydd wedi 

ein helpu i adnabod ac esbonio nifer o faterion pwysig. Rydym wedi gwneud 

defnydd helaeth o adborth gan ein rhwydweithiau unigol perthnasol. Mae hyn 

wedi darparu gwybodaeth bwysig am ffordd o feddwl a chanfyddiadau’r 

sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector yng Nghymru. Yn ei dro, 

cyfeiriodd hynny ni at rai casgliadau interim sy’n cael eu cofnodi yn yr 

adroddiad hwn. Rydym yn cydnabod bod rhaid ymchwilio ymhellach i rai o’r 

canfyddiadau interim hyn ond mae cryfder y teimlad, ynghyd ag amledd yr 

adrodd yn ôl gan randdeiliaid, wedi gwneud i ni gasglu bod gwerth i dynnu sylw 

at faterion allweddol yn y cyfnod interim hwn. Hefyd, rydym wedi dechrau 

sefydlu mecanweithiau a all helpu Cymru i symud i lefel uwch o ran manteisio 

i’r eithaf ar gyfleoedd cyllido polisi’r UE.                                           
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2. Cyd-destun 

 

2.1. Rydym yn cyflwyno’r adroddiad interim hwn ar adeg o ansicrwydd mawr: mae 

Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd 2015 yn bygwth 

pwysau pellach a sylweddol am i lawr ar yr adnoddau sydd ar gael i 

Lywodraeth Cymru er mwyn datblygu ei swyddogaethau ac, yn benodol, ei 

dyheadau polisi economaidd a chymdeithasol. Hefyd mae Llywodraeth y DU 

newydd ddechrau trafod yr agenda ddiwygio y mae wedi’i chynnig yn ystod y 

cyfnod sy’n arwain at y refferendwm ar aelodaeth y DU o’r UE. Yn ychwanegol 

at hyn, mae cyhoeddi’r adroddiad hwn yn cyd-fynd â’r paratoadau ar gyfer 

etholiadau Cynulliad Cymru ym mis Mai 2016. 

   
2.2. Mae Cymru wedi elwa o gyllid polisi’r UE ers creu Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru yn 1999 ac mae Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn parhau i gael ei 

ddosbarthu gan yr UE fel ‘rhanbarth llai datblygedig’ ac felly mae’n parhau’n 

gymwys i dderbyn y lefelau uchaf posib o fuddsoddiad polisi Strwythurol yr UE. 

Yr her yn awr yw sicrhau newid gêr yn neinameg yr ymdrechion strategol, gan 

weithio gyda’r sectorau cyhoeddus a phreifat, er mwyn arddangos mentrau a 

phrosiectau effeithiol ac unedig sy’n gwneud defnydd o werth polisi ac ariannol 

ychwanegol cefnogaeth yr UE mewn ffordd weladwy.       

   
2.3. Mae anghenion strategol Cymru’n parhau’n heriol: angen am roi hwb i sgiliau a 

chyflogau, angen mwy o fentrau bychain a chanolig ‘deallus’ a’r angen am hybu 

arbenigo effeithlon; pwysigrwydd buddsoddi mewn arloesi, ymchwil a sgiliau 

lefel uchel i sbarduno’r economi a chreu swyddi o ansawdd uchel ledled Cymru; 

angen am fwy o wyddonwyr ymchwil; a phryder gwirioneddol am eithrio 

cymdeithasol, tlodi a diffyg sgiliau sylfaenol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc.                                

 
3. Ystyriaethau          

  
3.1 Ceir ymrwymiad cadarn yn Llywodraeth Cymru i bwysigrwydd perthynas 

adeiladol ac o fudd i’r ddwy ochr gyda’r Undeb Ewropeaidd, ac yn wir am 

aelodaeth barhaus o’r UE gan y DU. Mae’r cyd-fynd agos a’r “cydlyniad” yn 

strategaethau’r UE a Llywodraeth Cymru (fel y dangosir yn narpariaethau 

strategaeth Ewrop 2020 a datganiadau polisi Llywodraeth Cymru, ‘Cymru yn yr 

UE (2012)’ a ‘Cymru yn y Byd (2015)’) yn darparu cyfle clir i fanteisio i’r eithaf 

ar bolisïau’r UE a’u ffrydiau cyllido er mwyn ychwanegu gwerth at strategaethau 

Llywodraeth Cymru ei hun hyd at 2020.   

 
3.2 Fodd bynnag, mae’r pwyslais cynyddol ar ddatblygu cydweithredu rhwng 

polisïau a ffrydiau cyllido’r UE a Chymru wedi tynnu sylw at bwysigrwydd 

gweithredu unedig tebyg ledled y Llywodraeth a thu hwnt. Pwysleisiwyd y 
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pwynt hwn yn gadarn gan y partneriaid i gyd ledled Cymru yr ydym wedi cynnal 

ymgynghoriadau â hwy. Mae’r pwysau cynyddol ar gyllid a’r rhagolygon 

ariannol tymor canolig ansicr yn cadarnhau’r angen am fanteisio’n ddychmygus 

ar yr amrywiaeth o ffrydiau cyllido a pholisi’r UE i sicrhau’r effaith orau.                     

 
3.3 Yn hanesyddol, mae Cymru wedi tueddu i ganolbwyntio ei sylw yn ddieithriad 

bron ar Bolisi Cydlyniant yr UE a’i Gronfeydd Strwythurol a’r Polisi Amaethyddol 

Cyffredin (PAC). Fodd bynnag, mae strategaeth Ewrop 2020 a darpariaethau 

ariannol yr UE yn cynnig amrywiaeth llawer ehangach o gyfleoedd ar draws y 

sbectrwm polisi. Gall Cymru gydio yn y cyfleoedd hyn ac yn wir, mae’n rhaid 

iddi wneud hynny. Yn fwy na hynny, mae cydweithredu dwbl clir ar waith; y 

cydweithredu cynyddol sydd ar gael rhwng ffrydiau cyllido amrywiol yr UE sy’n 

ceisio mwy o effaith, a’r cydweithredu amlwg rhwng blaenoriaethau strategol 

Cymru a’u cyd-fynd cydlynol â strategaeth Ewrop 2020, sydd wedi’i hategu yn 

awr gan y ‘Cynllun Buddsoddi Juncker’ newydd ar gyfer Ewrop a’i 

flaenoriaethau ar gyfer yr UE, sy’n cynnig potensial sylweddol i Gymru ar gyfer 

y dyfodol. 

   
3.4 Ar ôl elwa o’r Cronfeydd Strwythurol olynol a’r Rhaglenni Datblygu Gwledig, 

mae gan sefydliadau yng Nghymru arbenigedd eisoes mewn cael gafael ar y 

cyllid craidd hwn o’r UE a’i ddefnyddio, gyda’r arbenigedd hwnnw wedi 

cyrraedd ystod eang o sectorau a sefydliadau. Hefyd mae gan Gymru brofiad o 

ddefnyddio rhaglenni a ffrydiau cyllido ehangach yr UE, ond o gofio bod y 

rhaglenni hyn yn cael eu rheoli’n ganolog gan y Comisiwn Ewropeaidd, mae 

profiad ac arbenigedd Cymru’n fwy cyfyngedig.         

  
3.5 Mae Atodiad B yn rhestru’r rhaglenni hynny sy’n cael eu rheoli’n uniongyrchol 

gan yr UE sydd o fudd posibl i Gymru (yn ogystal â rhaglenni Cydweithio 

Tiriogaethol Ewropeaidd a chronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd ac 

eraill o fudd ehangach) ac mae’n darparu syniad cyffredinol o’r cyllidebau 

arwyddocaol sydd ynghlwm wrth y rhaglenni hyn y gallai Cymru elwa arnynt. Mae 

perfformiad Cymru o ran gwneud defnydd o gyllid o’r fath wedi gwella, er 

enghraifft trwy sefydlu uned Horizon 2020 benodol yn Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru (SCEC), ochr yn ochr â changen Ymchwil a Datblygiad y Gronfa 

Strwythurol. Pwrpas yr uned newydd hon oedd rhoi sylw i broblemau mynediad a 

meithrin cydweithredu ar draws ffrydiau cyllido Cronfa Datblygu Rhanbarthol 

Ewrop (CDRhE) / Horizon 2020. Er ei bod yn ddyddiau cynnar o hyd, mae hyn 

wedi arwain at rai canlyniadau cadarnhaol eisoes, gyda €35m wedi’i neilltuo 

eisoes i brosiectau yng Nghymru. Mae’r llwyddiant o ran sicrhau cydweithredu 

rhwng y cyllid, gyda nifer o brosiectau meithrin gallu CDRhE a hefyd 

buddsoddiadau ategol Horizon 2020 a CDRhE wedi’u cymeradwyo, yn fwy 

cadarnhaol fyth. Mae disgwyl i hyn arwain at gynnydd cynaliadwy mewn 

cyfraddau llwyddiant yn y tymor canolig i’r tymor hir.                     
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3.6 Hefyd mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud ymdrechion cadarnhaol i 

ddefnyddio’r Rhaglen Ewrop Greadigol drwy sefydlu tîm penodol yn ei 

gweinyddiaeth i hybu a hwyluso ceisiadau o dan y rhaglen hon. Mae hyn hefyd 

wedi arwain at rai canlyniadau cadarnhaol, gyda chwmnïau o Gymru’n sicrhau 

rhyw €2.5m o’r rhaglen MEDIA 2007-13 ac mae llwyddiannau pellach yn dod i’r 

amlwg nawr o dan raglen 2014-2020. Ar yr un pryd, bu pryder cynyddol am 

fanteisio i’r eithaf ar raglenni eraill yr UE (Interreg ac Erasmus+ yn fwyaf 

nodedig, a hefyd y Cronfeydd Strwythurol), sy’n gallu ac yn darparu cefnogaeth 

mewn perthynas â diwylliant a’r diwydiannau diwylliannol. Mae’r potensial i 

fanteisio ar gydweithredu o’r fath wedi arwain eisoes at weithredu pellach o 

ganlyniad i’n gwaith eirioli.     

 
3.7 Er gwaetha’r potensial i wneud yn well fyth o’n hymgysylltu â Horizon 2020 a’r 

Rhaglen Ewrop Greadigol, mae’r enghreifftiau hyn yn darparu tystiolaeth o’r 

manteision a all lifo o ymgysylltu integredig wedi’i dargedu’n briodol, a gydag 

adnoddau priodol, â rhaglenni a ffrydiau cyllido’r UE. Mae potensial yn bodoli i 

weithredu mewn ffordd debyg mewn perthynas â rhaglenni eraill yr UE (Atodiad 

B), er mai ein dadl glir yw bod angen ei sbarduno o safbwynt polisi â 

blaenoriaeth ac nid ar sail targedu rhaglenni yn unig sy’n cynnig y llwybr hawsaf 

at gyllid. Mae rhagor o fanylion am y rhaglenni hyn,  ynghyd â threfniadau 

cyswllt a chefnogaeth, wedi’u cynnwys yn y “Grid Rhaglenni Cyllido a Pholisi’r 

UE” rydym yn ei gyhoeddi ochr yn ochr â’r adroddiad hwn 

www.wefo.wales.gov.uk (gweler hefyd adran 5.9.5).     

 
4. Ymchwiliadau Cychwynnol / Camau Gweithredu Cynnar  

 
4.1. O ystyried yr uchod, yng ngham cychwynnol ein gwaith, penderfynwyd 

canolbwyntio ein hymdrechion ar dri maes:            

 

 Rhoi momentwm pellach i ymdrechion Llywodraeth Cymru i greu mwy o 

ymwybyddiaeth o ystod a photensial polisïau, cyfleoedd partneriaeth a 

ffrydiau cyllido’r UE sydd o ddiddordeb i Gymru, ac ymgysylltu â hwy; 

 

 Annog cyfranogiad cynyddol a chydweithrediad gweithredol gyda a rhwng 

y gwahanol bartneriaid a rhanddeiliaid (sectorau cyhoeddus a phreifat a’r 

trydydd sector, a phrifysgolion a sefydliadau addysg bellach) yng Nghymru 

a’u hannog i fanteisio i’r eithaf ar y cydweithredu rhwng polisïau a chyllid yr 

UE a chartref er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bolisïau ac 

arferion yng Nghymru. 

  

 Ystyried y mecanweithiau posib ar gyfer dod â phartneriaid a rhanddeiliaid 

amrywiol at ei gilydd yn fwy effeithiol mewn ymdrech “Tîm Cymru” er 

http://www.wefo.wales.gov.uk/
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mwyn adnabod a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd blaenoriaeth uchaf ar 

gyfer Cymru. 

 
4.2. Fel sail i’n gwaith, cynhaliwyd rhaglen helaeth o drafodaethau gennym a buom 

mewn digwyddiadau ac yn hwyluso digwyddiadau, gartref ac ar lefel yr UE. 

Roedd hyn yn cynnwys cyfres o gyfarfodydd canfod ffeithiau gyda 

Gweinidogion a swyddogion Llywodraeth Cymru, CLlLC, y WCVA a 

Ffederasiwn y Busnesau Bach, ynghyd â phartneriaid a rhanddeiliaid eraill, ar 

draws yr holl sectorau sy’n ymwneud â defnyddio a dosbarthu Cyllid 

Ewropeaidd.  Fel y cytunwyd gyda’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, 

rydym wedi canolbwyntio ein hymdrechion cychwynnol ar: rhaglen Erasmus+; 

diwylliant a’r diwydiannau diwylliannol; Horizon 2020; Arloesi ac Ymchwil a 

Datblygiad; ymgysylltu â’r Trydydd Sector a Threchu Tlodi. Mae hyn hefyd wedi 

ein cynnwys ni’n hybu ac yn cymryd rhan mewn Cynadleddau ym mhob un o’r 

meysydd hyn, yn fwyaf nodedig: Cynhadledd Fforwm Cymru ar Ewrop ar 

wneud AU yn Rhyngwladol ar 11 Tachwedd; Cynhadledd ar y cyd Llywodraeth 

Cymru, CLlLC ac Addysg Uwch Cymru ym Mrwsel ar Gydweithredu 

Tiriogaethol Ewropeaidd ar 2 Hydref: Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 

SCEC fis Chwefror diwethaf a chynhadledd Trydydd Sector y WCVA, “Ewrop 

yn Bwysig i Gymru” ym mis Mai. Hefyd rydym yn gweithio gyda Llywodraeth 

Cymru a’r WCVA ar ddigwyddiadau arfaethedig yn gynnar y flwyddyn nesaf, i 

hybu ymwybyddiaeth o raglenni Ewropeaidd i gefnogi’r diwydiannau creadigol a 

diwylliannol ac ar Drechu Tlodi.                       

 
4.3. Nod y trafodaethau a gynhaliwyd ar lefel yr UE oedd darparu dealltwriaeth 

drwyadl o sut mae system gwneud penderfyniadau’r UE yn gweithredu a ble 

gellid canfod yr enghreifftiau o arfer gorau i Gymru ddysgu gwersi oddi wrthynt. 

Buom yn cyfarfod ag amrywiaeth eang o uwch swyddogion y Comisiwn 

Ewropeaidd, a gyda chynrychiolwyr rhanbarthau Ewropeaidd eraill, i weld sut 

maent hwy’n ymgysylltu â’r UE. Canolbwyntiodd y trafodaethau rhanbarthol hyn 

yn benodol ar yr Alban, Fflandrys a Skane (rhanbarth yn Ne Orllewin Sweden 

sy’n cynnwys Malmo); rhanbarthau a ddewiswyd yn rhannol oherwydd 

cysylltiadau sy'n bodoli eisoes ond, yn bennaf, am eu bod yn cael eu datgan yn 

rheolaidd fel rhanbarthau sydd i weld yn ymgysylltu’n adeiladol ac yn 

llwyddiannus â’r UE. Mae dadansoddiad o’r dull o weithredu sydd wedi’i 

ddatblygu gan yr Alban wedi’i atodi fel Atodiad C yr adroddiad hwn. 

 
4.4. Cynhaliwyd trafodaethau gennym hefyd â Llywodraeth Cymru, Cynulliad 

Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a staff Addysg Uwch Cymru yn 

swyddfa Tŷ Cymru ym Mrwsel, fel ein bod yn deall yn well sut mae Cymru’n 

ymgysylltu ar hyn o bryd â rhaglenni’r Comisiwn Ewropeaidd a’r UE, fel ein bod 

yn gallu cymharu a gwrthgyferbynnu profiad a dulliau gweithredu Cymru â’r rhai 

sydd wedi’u mabwysiadu gan ranbarthau eraill.             
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5. Canfyddiadau Interim  

 

5.1. Rydym yn nodi ein canfyddiadau interim isod mewn perthynas â thri maes polisi 

eang: Datblygiad Economaidd / Busnes; Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid, a 

Threchu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol. Dyma feysydd polisi sy’n cael eu 

hystyried gennym ni fel rhai y gellid rhoi sylw gwell iddynt drwy ymdrech fwy 

unedig rhwng rhanddeiliaid yng Nghymru, yn seiliedig ar yr ystod o ffrydiau 

cyllido polisi sydd ar gael gan yr UE.   

 
 
Datblygiad Economaidd / Busnes:                 

5.2. Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS) / Horizon 2020 

(H2020) a Dulliau Strategol o Gyllido                

5.2.1 Mae polisïau a chyllid Ewropeaidd wedi helpu’n sylweddol eisoes gyda 

sbarduno amrywiaeth a gwneud economi Cymru’n fwy cynaliadwy. Yn erbyn 

cefndir o gystadleuaeth gynyddol yn fyd-eang, mae’n rhaid i Gymru ddal ati i 

wella sefyllfa gystadleuol ei sector busnes er mwyn manteisio i’r eithaf ar y 

cyfleoedd sy’n gysylltiedig â chynhyrchion, gwasanaethau a marchnadoedd 

newydd. 

5.2.2 Yn ein trafodaethau gydag amrywiaeth o swyddogion y Comisiwn ym Mrwsel, 

daeth yn glir bod yr UE yn meddwl yn greadigol yn awr am sut gall ddefnyddio 

ei bwerau a’i alluoedd yn gydweithredol, fel bod cyswllt rhwng ei strwythurau 

arian grant traddodiadol a chefnogaeth iddynt ar ffurf offerynnau ariannol a 

mecanweithiau rheoleiddiol. Mae hefyd yn ceisio annog a chefnogi 

cydweithrediad trawsgenedlaethol a thrawsranbarthol pellach, fel cyfrwng i 

ddatblygu gallu economaidd strategol ledled yr UE.   

5.2.3 Hefyd roedd modd i ni edrych ar sut mae rhanbarthau Ewropeaidd eraill yn 

ceisio cael cyllid Cydweithredu Tiriogaethol (Interreg) a Horizon 2020. 

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn yn bennaf mewn perthynas â Gwyddorau 

Bywyd a Gofal Iechyd, ond mae’n rhesymol cymryd yn ganiataol y byddai’r 

dulliau gweithredu’n debyg mewn sectorau eraill. 

5.2.4 Un sylw allweddol mewn perthynas â’r mentrau hyn yw pwysigrwydd staff ym 

Mrwsel sydd â phrofiad addas er mwyn deall yn llawn bwrpas y ffrydiau cyllido 

polisi newydd, eu perthnasedd posib i Gymru a sut mae manteisio i’r eithaf 

arnynt. Hefyd, ar gyfer Cymru, rydym yn credu ei bod yn bwysig gwneud mwy 

fyth o ymdrech i ymgysylltu â’r sector preifat o dan Horizon 2020 a 

chanolbwyntio ar feithrin partneriaethau rhwng ac ar draws pob sector, er 

mwyn sicrhau gwerth ychwanegol didwyll, yn enwedig i fentrau bach a 



10 

 

chanolig. Ceir cyfleoedd hefyd i ddod â thair ochr y triongl gwybodaeth (h.y. 

addysg uwch, ymchwil a busnes) at ei gilydd o dan raglen y Sefydliad 

Ewropeaidd ar gyfer Arloesi a Thechnoleg, sef Cymunedau Gwybodaeth ac 

Arloesi, ac edrych ar y cwmpas ar gyfer cyfranogiad cadarn gan Gymru.                              

Pwerau Rheoleiddiol  

5.2.5 Un enghraifft gyfredol o’r defnydd posib o bwerau rheoleiddiol yw’r gwaith sy’n 

parhau ar Brosiectau Rhyngwladol o Ddiddordeb Ewropeaidd Cyffredin. Mae’r 

fenter hon yn ceisio canfod meysydd o allu strategol sy’n ddigon pwysig i 

Ewrop fel bod ymdrechion yn cael eu gwneud i gadw gallu allweddol, mewn 

gweithgynhyrchu er enghraifft, drwy gydweithredu trawsgenedlaethol. O 

bersbectif Cymru, efallai y byddai lled-ddargludyddion cyfansawdd yn faes a 

fyddai’n elwa o fuddsoddi ymdrech arbennig.           

Offerynnau Ariannol 

5.2.6 Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS), a sefydlwyd 

gan yr Arlywydd Juncker, yw’r esiampl gyfredol uchaf ei phroffil o’r defnydd 

posib o offeryn ariannol. Er gwaethaf ei henw, nid “cronfa” mohoni, ond 

cynnyrch strwythuredig sy’n ceisio ymestyn cwmpas risg prosiectau y byddai 

Banc Buddsoddi Ewrop yn cymryd rhan ynddynt o bosib, a thrwy hynny 

hwyluso cyfranogiad cynyddol gan y sector buddsoddiad masnachol. Mae’r 

Comisiwn yn rhagweld y mecanwaith hwn yn cefnogi prosiectau mawr (tua 

€50m) mewn Aelod Wladwriaethau sy’n gorfod bodloni meini prawf 

masnachol, safonol o ran ‘gallu i fuddsoddi’. Mae’r CEBS yn cynnig cyfleoedd 

sylweddol yng Nghymru, ar draws sawl maes, gan gynnwys: seilwaith; 

ymchwil ac arloesi; addysg; iechyd; ynni a chyllido mentrau bychain a 

chanolig, ac mae’n bwysig bod Llywodraeth Cymru, a rhanddeiliaid eraill 

hefyd, yn edrych yn fanwl ar botensial y cyllid hwn. 

Cydweithredu Trawsranbarthol                

5.2.7 Mae mentrau fel y Fenter Vanguard ar gyfer twf newydd drwy Arbenigo 

Effeithlon a’r grŵp rhanbarth Four Motors yn enghreifftiau o’r Comisiwn yn 

annog ac yn hwyluso cydweithrediad rhwng rhanbarthau er mwyn creu mas 

critigol uwch. Nid oes cyllid uniongyrchol yn gysylltiedig â’r mentrau hyn bob 

amser yn y camau cynnar, ond eu nod yw denu rhanddeiliaid at ei gilydd ac 

annog datblygu prosiectau ar y cyd a fydd wedyn, efallai, yn arwain at 

gyfleoedd cyllido. Mae Cymru’n ystyried ymgysylltu â’r ddwy fenter yma.                        

Cynlluniau Cysylltiedig  
 

5.2.8 Mae Fframweithiau Arbenigo Effeithlon yn esiampl o’r Comisiwn yn annog y 

rhanbarthau sydd â strategaethau Arbenigo Effeithlon, fel Cymru, i feddwl yn 

arloesol am sut gellid defnyddio prosiectau a gefnogir drwy Gronfeydd 
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Strwythurol fel sail ar gyfer ceisiadau Horizon 2020, ceisiadau am gyllid Banc 

Buddsoddi Ewrop neu hyd yn oed fel rhan o brosiectau CEBS. Un esiampl 

amlwg mewn cyd-destun Cymreig fyddai cysylltu datblygiad Campws y Bae 

Prifysgol Abertawe â chynlluniau Rhanbarth Dinas Abertawe ar gyfer seilwaith 

“Dinas Effeithlon”. Yn ei dro gallai hynny greu gallu “labordy fyw” a allai 

hwyluso datblygiadau Iechyd, Trafnidiaeth a meysydd polisi cymdeithasol 

pwysig eraill. 

Cydweithredu Tiriogaethol a Horizon 2020.  

5.2.9 Daw dau bwynt allweddol i’r amlwg wrth astudio dull gweithredu rhanbarthau 

eraill yn y meysydd hyn. I ddechrau, nid yw ystyried y rhaglenni hyn ar lefel 

uchel, gyffredinol o werth mawr. Maent yn rhaglenni cystadleuol iawn ac mae 

llwyddiant yn deillio o astudiaeth fanwl o alwadau cyllido unigol ym mhob 

rhaglen, ac wedyn llunio consortia a phartneriaethau sydd wedi’u cynllunio’n 

benodol i ddarparu cyfuniad o gryfderau a chymwyseddau y mae’r alwad yn 

eu mynnu. Mae rôl gweithgarwch ‘ar y tir’ ym Mrwsel yn allweddol bwysig yn y 

cyd-destun hwn. Yn ail, bod llunio consortia, ar gyfer galwadau Horizon 2020 

er enghraifft, yn tueddu i ddilyn proses tri cham o adnabod galwad briodol, 

creu partneriaeth leol ac wedyn ychwanegu’r dimensiwn rhyngwladol drwy 

rwydweithio Ewropeaidd. Oddi mewn i Wyddorau Bywyd ac Iechyd, ceir 

cynlluniau i dreialu’r dull hwn o weithredu yn y dyfodol agos.               

Buddsoddi mewn Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid  

5.3    Ysgolion 

5.3.1 Mae potensial y rhaglen Erasmus+ newydd i gefnogi ysgolion angen sylw, 

gyda’r bwriad o hybu ceisiadau a allai gael effaith gatalytig yng Nghymru. Yn 

benodol, mae’n ymddangos bod mwy o gwmpas ar gyfer dewis mentrau a 

allai roi hwb i wneud cwricwla ysgolion yn rhyngwladol, a hefyd gwasanaethu i 

gyfrannu at weithredu argymhellion Donaldson o ran addysg dinasyddiaeth. 

Hyd yma, mae’r agwedd hon ar Erasmus+ eto i’w defnyddio i’r eithaf yng 

Nghymru. Yn ehangach, gallai hyn gyfrannu hefyd at weithredu Adroddiad 

Donaldson, “Dyfodol Llwyddiannus”1, y mae Llywodraeth Cymru wedi’i 

groesawu, a chyfrannu at gyfoethogi gwaith y consortia addysgol rhanbarthol 

a’r canolfannau sy’n datblygu yng Nghymru. Byddai cyfranogiad yn rhai o’r 

llwyfannau a’r rhwydweithiau Ewropeaidd er mwyn adnabod a rhannu arferion 

da o werth hefyd.                                    

5.4   Addysgu Ieithoedd Modern  

                                                             
1 Dyfodol Llwyddiannus: Adolygiad annibynnol o’r Cwricwlwm a Threfniadau Asesu yng Nghymru.  Yr Athro  

Graham Donaldson CB, Chwefror 2015. 
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5.4.1 Gellid ategu hyn gydag ymdrech benderfynol i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd 

Erasmus+ i gefnogi cynlluniau Llywodraeth Cymru i wella ansawdd y 

darpariaethau addysgu ieithoedd tramor yng Nghymru. Bydd gan impetws 

pellach i gymryd rhan yn Erasmus+ gan holl brifysgolion a sefydliadau addysg 

bellach Cymru oblygiadau pwysig i addysgu ieithoedd tramor, o ran cynnwys 

y rhaglenni astudio ar y cyd rhwng prifysgolion a symudiad myfyrwyr i mewn i 

Gymru ac allan o’r wlad. Gellid cyfrannu adroddiad arbennig ar yr agwedd hon 

at waith y Grŵp Llywio Ieithoedd Tramor Modern sydd wedi’i sefydlu’n 

ddiweddar gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau. 

5.4.2 Felly rydym yn ystyried yr angen am ymchwilio ymhellach, ar y cyd, i’r 

posibiliadau hyn, gyda chefnogaeth Cyngor Prydain, a chydag ymgysylltu 

gweithredol â phrifysgolion a cholegau Cymru. Gellid cefnogi rhai canolfannau 

rhagoriaeth, fel canolbwynt ar gyfer hyfforddi a datblygu addysgu ieithoedd 

tramor, mewn egwyddor drwy raglen Erasmus+. Hefyd gallai trefniant o’r fath 

ystyried adroddiad Furlong2 ar Hyfforddi Athrawon Yfory.               

5.5  Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS) ac Addysg a 

Hyfforddiant    

5.5.1 Yn ogystal â chynyddu ymwneud Cymru ag Erasmus+, mae cwmpas hefyd i 

fanteisio ar botensial llawn y ‘Cynllun Buddsoddi Juncker’ newydd ar gyfer 

Ewrop a chyllid ar gyfer Ewrop a all ddarparu buddsoddiad ffres mewn 

addysg, fel elfen ganolog o ddatblygiad economaidd a chymdeithasol (gweler 

hefyd 5.2.4). 

5.5.2 Yn 2015, rydym wedi nodi bod 1 o bob 5 oedolyn Ewropeaidd yn cael trafferth 

gyda sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol ac nid yw 1 o bob 4 yn gallu 

defnyddio cyfrifiadur, ysgrifennu llythyr nac anfon e-bost. Mae buddsoddi 

mewn addysg yn cael ei argymell yn eang fel rhwyd diogelwch angenrheidiol i 

warchod rhag eithrio cymdeithasol. Mae’r sefyllfa yn y cyswllt hwn yng 

Nghymru yn peri pryder hefyd ac mae ystyried datrysiadau tymor hir yn 

hanfodol bwysig felly.                                

5.5.3 Gall y CEBS gefnogi partneriaethau preifat - cyhoeddus a bod o fudd i addysg 

mewn sawl ffordd; adeiladu a moderneiddio adeiladau ysgolion, drwy ehangu 

band eang, drwy hybu ymchwil a phrosiectau sy’n dod â phrifysgolion a 

chwmnïau at ei gilydd. Y llynedd, buddsoddodd Banc Buddsoddi Ewrop 4.8 

biliwn ewro mewn addysg, gan gynnwys prosiectau i gefnogi ysgolion cynradd 

yn Ffrainc a kindergartens yng Ngwlad Belg. Rhwng 2000 a 2014, roedd 

buddsoddiad y Banc oddeutu 31 biliwn ewro. 

                                                             
2 Teaching Tomorrow’s Teachers: Options for the future of initial teacher education in Wales.  John Furlong, 

Mawrth 2015. 
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5.5.4 Mae’r CEBS yn gyfle i Gymru ddatblygu prosiectau effeithlon sy’n creu 
buddsoddiad ffres ac arloesol mewn addysg. Mae cyfatebolrwydd y CEBS a 
Chronfeydd Strwythurol yr UE yn ategu Erasmus+ yn strategaeth gyffredinol 
yr UE i sbarduno diwygiad a pholisïau effeithlon, ac arferion gwell ledled 
Ewrop. Yng Nghymru, mae’n rhaid i ni ddangos y cydweithredu hwn yn glir a 
manteisio i’r eithaf arno, er mwyn cadarnhau ein hymdrechion strategol ni ein 
hunain yn y cyswllt hwn, a chael effaith sylweddol. 
 

5.6 Addysg a Hyfforddiant Ôl-16    

  
5.6.1 Mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei strategaeth ar gyfer polisïau a 

darpariaethau addysg a hyfforddiant ôl-16 yng Nghymru. Mae Polisi 

Cydlyniant yr UE, gan gynnwys y Cronfeydd Strwythurol, wedi bod o fudd 

sylweddol i Gymru ers 2000 ac mae’n amlwg y bydd rhaid i ni ddangos y 

gwahaniaeth y mae’r buddsoddiad cyson hwn wedi’i wneud i Gymru ac i’r 

Cymry erbyn 2020. Gellir edrych ar fyrdwn adolygedig rhaglen Erasmus+ yn 

awr fel byrdwn sy’n ategu darpariaethau Cronfa Gymdeithasol Ewrop ac 

mae’n gyfle newydd i astudio gwerth ychwanegol penodol cyllid polisi’r UE 

mewn perthynas â phrif flociau adeiladu Strategaeth Llywodraeth Cymru. 

5.6.2 Rydym yn rhannu pryder cynyddol Llywodraeth Cymru am esbonio a 

chadarnhau’r dewis o lwybrau y mae pobl ifanc yn gallu eu dilyn yn eu pontio 

cynyddol anodd o fyd addysg i fyd gwaith. Boed drwy gynlluniau prentisiaeth, 

addysg a hyfforddiant galwedigaethol pellach, cyflwyniad i brofiad gwaith a 

phrosiectau entrepreneuraidd, neu lwybrau at addysg uwch, y pwynt 

allweddol yw creu system sy’n galluogi’r unigolyn i wneud cynnydd ac, os yw 

ef neu hi’n dymuno, symud rhwng y llwybrau sydd ar gael gyda chysondeb a 

chredyd i greu ei lwybr gyrfa ef neu hi ei hun.   

5.6.3 Mae triniaeth decach, sy’n gwbl amlwg, rhwng y rhai ar lwybrau technegol / 

galwedigaethol a’r rhai sy’n ceisio dyfodol mwy academaidd yn hanfodol wrth 

gwrs. Gall ac mae ffrydiau cyllido polisi’r UE yn cefnogi creu cydbwysedd o’r 

fath ac mae lle i adolygu, o bersbectif Cymru, ddarpariaethau ategol Cronfa 

Gymdeithasol Ewrop ac Erasmus+ yn y cyswllt hwn. Mae Erasmus+ yn 

cynnwys cefnogaeth i fentrau ieuenctid, gwasanaethau ieuenctid a gwirfoddoli 

erbyn hyn. Rydym wedi canfod angen am astudio’r posibiliadau hyn yn llawer 

mwy gweithredol yng Nghymru, yn enwedig ar y cyd â chynlluniau Cronfa 

Gymdeithasol Ewrop. 

5.6.4 Yn fwy na hynny, mae Cynllun Gwarant Ieuenctid yr UE, sy’n sicrhau bod pobl 

ifanc ddi-waith yn cael cynnig cyflogaeth, prentisiaeth, cynllun hyfforddi neu 

barhau mewn addysg, yn esiampl arall o bryder eang yr UE ynghylch ceisio 

trechu’r diweithdra sy’n parhau i ymledu ymhlith ieuenctid.           
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5.6.5 Am y rhesymau hyn, rydym wedi argymell trefnu digwyddiad arbennig yn fuan 

yn 2016, gyda chefnogaeth a phresenoldeb Gweinidogion, i ganolbwyntio ar 

fyrdwn y strategaeth sy’n cael ei datblygu yng Nghymru ac i dynnu sylw at y 

cydweithredu rhwng cyllid Llywodraeth Cymru a’r gwahanol ffrydiau o gyllid 

polisi’r UE. Byddai hyn yn galluogi Llywodraeth Cymru i edrych ymlaen tuag at 

2020 a phenderfynu ar y meysydd allweddol sydd angen cefnogaeth gyllido 

fwy cysylltiol ar gyfer y strategaeth mae’n ei datblygu. 

5.7  Gwneud Prifysgolion Cymru yn fwy Ewropeaidd a Rhyngwladol                        

5.7.1 Mae gan yr UE agenda uchelgeisiol ar gyfer moderneiddio prifysgolion a 

sefydliadau addysg uwch ledled Ewrop, a’u gwneud yn fwy rhyngwladol. Mae 

Llywodraeth Cymru yn rhannu’r nod hwn fel ffactor bwysig a chanolog yn ei 

hagenda ei hun ar gyfer datblygu Cymru. 

5.7.2 Mae rhaglen Erasmus yr UE wedi chwarae rhan sylweddol mewn hybu’r 

agenda strategol hon ledled Ewrop, ac yn wir yn ehangach. Canolbwynt y 

rhaglen yw cefnogi creu partneriaethau strategol a chynghreiriau gwybodaeth, 

i annog arloesi ac entrepreneuriaeth a sbarduno prifysgolion i gydweithio â’i 

gilydd a chyda byd diwydiant a masnach. Mae cyfranogiad y prifysgolion drwy 

lofnodi’r Siarter Ewropeaidd ar gyfer Addysg Uwch wedi sefydlu cytundebau 

newydd a chliriach rhwng sefydliadau a phartneriaid. Mae mentrau ar y cyd 

drwy gyfrwng Erasmus+ yn elwa o gyllid meithrin gallu a mentrau sy’n anelu 

at ddiwygio polisi yn y maes hwn.              

5.7.3 Mae symudedd myfyrwyr a staff wedi ehangu’n aruthrol ledled Ewrop o 

ganlyniad i Erasmus, a wnaed yn bosib drwy ymrwymiadau sefydliadol 

prifysgolion unigol i gydnabod y profiad dramor yn eu graddau neu eu 

cymwysterau. Mae twf graddau ar y cyd, graddau meistr ar y cyd yn fwy 

diweddar, a threfniadau trosglwyddo credyd, wedi cyfrannu ymhellach at 

effaith rhaglen Erasmus. 

5.7.4 Mae Prifysgolion Cymru wedi cymryd rhan yn Erasmus ers ei lansiad yn 1985. 

Mae’r ehangu enfawr ar gyllideb 2014-2020 ar gyfer y rhaglen Erasmus+, a’r 

flaenoriaeth strategol sydd wedi’i rhoi iddi gan yr UE, yn gyfle newydd i  

Lywodraeth Cymru a phrifysgolion bwyso a mesur ac adolygu eu cyfranogiad 

yn y rhaglen, a hefyd darparu darlun cliriach ledled Cymru o werth strategol 

gweithgarwch o’r fath. 

5.7.5 O ganlyniad i un o’n hargymhellion cynnar, rydym yn falch bod cynhadledd 

wedi’i chynnal yng Nghaerdydd ar 11 Tachwedd 2015 i ddod â phrifysgolion a 

sefydliadau addysg uwch at ei gilydd gyda Llywodraeth Cymru i ganolbwyntio 

ar eu strategaethau cyfun er mwyn gwneud astudio ac addysgu’n fwy 

rhyngwladol. Chwaraeodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Gweinidog Cyllid 
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a Busnes y Llywodraeth ran bwysig yn y gynhadledd, gan ddynodi eu 

cefnogaeth gref.                                              

5.7.6 Mae brand Erasmus yn gydnabyddedig ledled Ewrop eisoes a gyda llwyddiant 

Erasmus Mundus, mewn rhanbarthau eraill yn y byd hefyd. Oherwydd hyn, 

rydym wedi hybu cyplysu’r fenter Cymru Fyd-eang newydd sy’n cael ei hybu 

gan Lywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â Phrifysgolion Cymru, â brand 

Erasmus, er mwyn ychwanegu at enw da a delwedd brand Cymru a 

phrifysgolion Cymru yn fyd-eang.                     

5.7.7 Mae gwneud addysgu ac astudio yn rhyngwladol fel hyn yn cael ei hybu’n 

gadarnhaol gan gefnogaeth strategol yr UE ar gyfer buddsoddi mewn 

ymchwil, arloesi a datblygiadau technolegol wrth gwrs. Mae cynghreiriau 

gwybodaeth ar gyfer addysgu ac ymchwil ar sail rhyng-brifysgol yn rhoi hwb i 

gydweithredu ac yn ychwanegu gwerth sylweddol at curriculum vitae myfyrwyr 

wrth iddynt chwilio am swyddi mewn marchnad gynyddol fyd-eang. Mae’r twf 

pellach disgwyliedig yn nifer graddedigion Erasmus, o 3.5 miliwn yn 2015 i 5.5 

miliwn erbyn 2020, yn dynodi cyrhaeddiad byd-eang y rhaglen, a hefyd 

cyfradd lwyddo gyffredinol cyn fyfyrwyr Erasmus mewn cyflogadwyedd, o ran 

sicrhau swyddi da yn y farchnad waith. Mae’r hwb diweddar i allu gwyddonol o 

safon byd yng Nghymru, a lansio ail gam Sêr Cymru, yn esiampl arall a 

phwysig eto fyth o’r cydweithredu rhwng polisi a chyllid yr UE a Chymru.   

5.7.8 Yr allwedd i lwyddiant tymor hir yw i brifysgolion yng Nghymru ymgorffori’r 

ymrwymiad hwn i fod yn rhyngwladol yn eu cenhadaeth a’u llywodraethu, 

gydag arweiniad cadarn i osod iddynt eu hunain dargedau hyblyg ond 

penodol i gymryd y cam enfawr ymlaen yn eu cyfraddau llwyddo. Mae llawer i 

adeiladu arno yng Nghymru, ond eto mae cwmpas ar gyfer mwy o fuddsoddi 

strategol gan ein prifysgolion ni i gyd. Oherwydd hyn, rydym yn credu y 

byddai’r 4 cam canlynol o ddefnydd:                       

(i) Fel Llywodraeth yr Alban, gallai Llywodraeth Cymru ddangos yn glir ei 

diddordeb ei hun a’i chefnogaeth i geisio cynghreiriau rhyng-brifysgol 

strategol rhwng sefydliadau yng Nghymru, a’u hannog i gynyddu’r 

cyfranogiad yn Erasmus+, gan nodi’n benodol y cyllid ychwanegol 

sydd ar gael ar gyfer y rhaglen yn ystod y 2/3 blynedd nesaf. 

(ii) Gallai Llywodraeth Cymru wahodd y prifysgolion a’r sefydliadau addysg 

uwch eraill i gyflwyno iddi adroddiad blynyddol ar eu mentrau ac effaith 

eu partneriaethau Ewropeaidd a Ryngwladol, fel ei bod mewn sefyllfa i 

gael gwerthfawrogiad ledled Cymru gyfan o’r datblygiadau hyn.                                        

(iii) Gallai Llywodraeth Cymru annog a chefnogi’r mentrau a weithredir gan 

golegau Addysg Bellach i gymryd rhan yn Erasmus+ a thynnu sylw at y 
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cynlluniau hynny sy’n cynnwys cydweithredu â diwydiant a masnach 

yng Nghymru a thramor.  

(iv) Gellid rhoi ystyriaeth ofalus i gysylltu lleoliad rhaglenni rhyng-brifysgol 

Cymru (yn enwedig Erasmus) âa diddordeb strategol Llywodraeth 

Cymru ei hun mewn meithrin cydweithrediad â rhai rhanbarthau 

penodol. Gellid cysylltu partneriaeth Prifysgol Caerdydd - Leuven  ac 

enghreifftiau Abertawe - Grenoble â’r ymdrechion ehangach i 

gydweithredu â Fflandrys a Rhanbarthau Rhone-Alpes. Yn wir, gellid 

rhoi hwb sylweddol i gyfranogiad Cymru fel partner o ddewis yn y 4 

rhanbarth motor (Rhone - Alpes, Lombardy, Catalonia a Baden - 

Wurttemburg) drwy gynllunio rhagweithiol ar y cyd rhwng Llywodraeth 

Cymru a phrifysgolion Cymru. Hefyd gellid ystyried y cynlluniau ar 

gyfer Cymru Fyd-eang, a’i ddewis cychwynnol o ranbarthau yn y byd 

i’w targedu ar gyfer cydweithrediad arbennig, yn y persbectif hwn.                               

5.8 Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol         

5.8.1 Mae’r frwydr yn erbyn lefelau tyfu tlodi ac eithrio cymdeithasol yn yr UE wedi 

arwain at newidiadau i Reoliadau’r UE ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Yn 

benodol, mae’n ofynnol yn awr i CGE neilltuo o leiaf 20% o’i chyllid i drechu 

tlodi. Mae CGE, am y tro cyntaf hefyd, yn gallu gwneud darpariaeth i gefnogi 

buddsoddiad mewn datblygiad plentyndod cynnar, elfen hanfodol o unrhyw 

ymosodiad cynhwysfawr ar dlodi.               

5.8.2 Hefyd rydym wedi trafod y materion hyn gyda CLlLC (ei 4 Tîm Ymgysylltu 

Rhanbarthol Ewropeaidd) a gyda’r trydydd sector ac rydym yn cydnabod y 

cyfoeth o brofiad sy’n bodoli yng Nghymru i helpu i sbarduno a gweithredu 

ymosodiad Llywodraeth Cymru ar lefelau tlodi. Rydym yn cydnabod hefyd y 

pryder a fynegwyd yn y sector preifat i gyfrannu eu hymdrechion cyfrifoldeb 

cymdeithasol eu hunain at yr ymdrechion cyffredinol y mae’n rhaid eu gwneud 

er mwyn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. 

5.8.3 Roedd y gynhadledd a drefnwyd ar y cyd â’r WCVA yn gynharach eleni’n 

canolbwyntio ar y materion hyn ac rydym yn gweld gwir gyfle am fwy o 

ymyriadau targed sy’n cyfuno profiad y sectorau gwirfoddol a phreifat gyda 

gwasanaethau cyhoeddus. Mae cadarnhau partneriaethau cymdeithasol yn 

hanfodol bwysig os ydym am gyrraedd y rhai mewn angen mwyaf ar lawr 

gwlad, yn ein hardaloedd trefol a gwledig.                           

5.8.4 Felly rydym yn bwriadu hybu digwyddiad yn gynnar yn 2016, gyda 

chefnogaeth a chyfranogiad Gweinidogion, i bwyso a mesur strategaeth gwrth 

dlodi Cymru gyfan ac i asesu’r effeithiolrwydd a’r potensial ar gyfer cyfuno 

arian cyhoeddus yr UE a Chymru i wneud gwahaniaeth. Byddai hyn yn 

cynnwys comisiynu cyfraniadau er mwyn ystyried Polisi Cydlyniant yr UE a 
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Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE (gan gynnwys Leader) a’u camau 

gweithredu presennol ac arfaethedig.               

5.8.5 Mae Llywodraeth Cymru eisoes yn cydnabod pwysigrwydd buddsoddi mewn 

datblygiad plentyndod cynnar. Mae hwn yn gyfnod sylfaen hanfodol ar gyfer 

dechrau dysgu am oes ac agor cyfleoedd bywyd i’r unigolyn. Mae amcanion 

strategol yr UE a Chymru yn galw am weithredu ynghylch y pwynt hwn fel 

amcan blaenoriaeth, ac yn hybu hynny, gyda Chronfa Gymdeithasol Ewrop 

(CGE) yn benodol yn cynnwys darpariaethau am y tro cyntaf ar gyfer 

cefnogaeth yn y maes hwn. Dylid cyflwyno adroddiad arbennig ar y 

gweithredu hyd yma i’r adolygiad cyffredinol o’r strategaeth gwrth dlodi yng 

Nghymru.   

5.8.6 Dylid edrych ar y cwmpas i fanteisio i’r eithaf ar Gronfa Cyflogaeth ac Arloesi 

Cymdeithasol (CCAC) yr UE, sydd ochr yn ochr â CGE, ac rydym yn bwriadu 

cymryd camau ar unwaith i annog ceisiadau o Gymru am gam nesaf cyllid  

CCAC.  Gwahoddir SCEC i gyflwyno ei hasesiad o’r defnydd o CGE mewn 

perthynas â’r ddarpariaeth o 20% yn Rheoliad CGE, a’i chynlluniau ar gyfer 

hynny. 

5.8.7 Hefyd, dylid ystyried ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weithredu adroddiad 

Andrews 3 ar Dlodi a Diwylliant yn llawn. Dylid ystyried y 6 maes arloesi sydd 

wedi’u dynodi gan Lywodraeth Cymru i weithredu canfyddiadau adroddiad 

Andrews yn ofalus ar gyfer cam nesaf cyllid CGE, ac fel esiampl gadarn o 

dargedu cyllid yr UE at flaenoriaethau penodol Llywodraeth Cymru.  

5.8.8 Yn dilyn ein hymgynghoriadau ym Mrwsel, roeddem yn bryderus nad yw 

Cymru’n cymryd rhan yn awr yn y rhwydwaith Gwrth Dlodi Ewropeaidd, sy’n 

rhannu arferion a syniadau polisi da ledled yr UE ac yn gweithredu fel cyfrwng 

i gynnig syniadau ar gyfer mentrau polisi’r UE. Rydym yn ymgynghori 

ymhellach er mwyn ystyried dynodi partner priodol yng Nghymru ac ystyried 

profiad cadarnhaol cynghrair Gwrth Dlodi yr Alban. 

5.9 Sylwadau Cyffredinol   

5.9.1 Rydym yn galonogol o ganfod penderfyniad cynyddol, ledled Cymru, i 

fanteisio i’r eithaf ar yr ystod lawer ehangach o gyfleoedd yr UE ar gyfer 

cefnogaeth cyllid polisi na sy’n bodoli ar hyn o bryd. Mae’n ymddangos bod y 

rhan fwyaf o Adrannau Llywodraeth Cymru yn ymwybodol, i wahanol 

raddfeydd, o berthnasedd polisïau a ffrydiau cyllido’r UE i’w gwaith. Fodd 

bynnag, nid yw hyn fel pe bai’n trosi’n ddi-ffael i fod yn flaenoriaeth wleidyddol 

sy’n cael ei deall yn dda ac yn eang ar gyfer ymgysylltu Ewropeaidd a 

manteisio ar gyfleoedd Ewropeaidd. Felly mae’n rhaid i’r gefnogaeth 

                                                             
3 “Diwylliant a Thlodi” – Y Farwnes Kay Andrews, Mawrth 2014. 
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wleidyddol sicr ar lefel uchel i Ewrop sy’n bodoli yn Llywodraeth Cymru drosi’n 

gliriach i ddatgan blaenoriaethau strategol, gyda’r blaenoriaethau hynny’n cael 

eu cyfathrebu’n eang.                                      

5.9.2 Mae swyddfa Ewropeaidd Llywodraeth Cymru ym Mrwsel mewn sefyllfa dda i 

chwarae rôl fwy a chreiddiol mewn creu’r dull gweithredu mwy unedig sydd ei 

angen. Mae mewn lleoliad strategol ac mae ynddi gyfleusterau da ar gyfer 

cynnal cyfarfodydd a digwyddiadau rhwydweithio. Mae’n rhan o gymuned 

ehangach o swyddfeydd “rhanbarthol” ym Mrwsel ac rydym wedi astudio rhai 

ohonynt, fel y nodwyd yn flaenorol, fel rhan o’n hymchwiliadau. 

5.9.3 Mae’n ymddangos bod gan y rhanbarthau eraill a astudiwyd gennym 

fecanweithiau aeddfetach ar gyfer trosi cefnogaeth wleidyddol ar lefel uchel 

yn ddatgan blaenoriaethau strategol ac ar gyfer mynd ar ôl y cyfleoedd cyllido 

wedyn drwy gydweithredu effeithiol a chynnal gweithgareddau gweithredol 

dilynol. Tynnwyd sylw at hyn mewn barn glir ymhlith y rhanbarthau hyn bod 

presenoldeb corfforol arwyddocaol a rhagweithiol ym Mrwsel yn bwysig ac yn 

fuddsoddiad angenrheidiol. Credir fod rhwydweithio ac ymgysylltu adeiladol 

ag ystod o sefydliadau datblygiad economaidd, cymdeithasol, addysgol a 

diwylliannol yn Ewrop yn ffordd angenrheidiol o gadarnhau a chyflawni 

canlyniadau da. Nid oedd prif ffocws ar ganlyniadau tymor byr a thargedau 

rhifol yn cael ei ystyried fel y ffordd fwyaf effeithiol i symud ymlaen. 

5.9.4 Teimlwyd bod defnyddio rhwydweithio rhagweithiol ym Mrwsel, gan staff sydd 

â’r cymwysterau a’r cymhelliant priodol, yn llawer mwy effeithiol ym marn y 

rhanbarthau hyn, o ran elw ar fuddsoddiad, yn hytrach na gweithgareddau 

cyfeirio a gynhelir yn y rhanbarth cartref, er ein bod yn cydnabod bod angen y 

ddau. Roedd gan swyddfeydd Brwsel y rhanbarthau a archwiliwyd gennym ni 

adnoddau da ac awdurdod clir a chylchoedd gorchwyl blaenoriaeth o’u 

rhanbarthau cartref. Mae hyn yn eu grymuso i ddewis a sicrhau ffocws i’w 

gweithgareddau, ym Mrwsel, ar amcanion blaenoriaeth a gwneud 

ymrwymiadau perthnasol i weithredu ymhellach, gan ddefnyddio cefnogaeth 

ac ymgysylltu gan gydweithwyr gartref. Yn benodol, mae hyn yn eu galluogi i 

flaenoriaethu ymhellach a derbyn cefnogaeth i geisiadau am gefnogaeth 

arbenigol gan strwythurau eu Llywodraeth gartref ar gyfer secondiadau dros 

dro neu ymweliadau staff arbennig i ategu eu gwaith. 

5.9.5 Er mwyn i Gymru gael canlyniadau gwell, bydd rhaid wrth well unioni ar waith 

swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel a’r Adrannau Polisi, gyda chamau 

gweithredu wedi’u cydlynu sy’n adlewyrchu’r angen am ddull mwy unedig o 

weithredu. Yn y cyd-destun hwn, rhaid wrth drafod mwy rheolaidd rhwng 

Adrannau Llywodraeth Cymru ac, i’r diben hwn, gwnaethom argymhelliad 

cynnar, fel pensaer ein gwaith, ynghylch datblygu ‘rhwydwaith’ 

rhyngadrannaol, yn cynnwys swyddogion o Adrannau sydd â chyfrifoldebau 
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Ewropeaidd penodol yn eu portffolios. Mae’r rhwydwaith hwn wedi cael ei 

sefydlu yn awr gyda chylch  gorchwyl ar gyfer hybu a hwyluso gwell 

ymgysylltu ar draws ac â rhaglenni Ewropeaidd a reolir yn uniongyrchol. Mae 

wedi cynnal ymarfer mapio eisoes, i ddatgan yr arbenigedd a’r trefniadau 

cefnogi sy’n bodoli yng Nghymru, ac mae grid gwybodaeth wedi cael ei lunio 

ar fentrau polisi’r UE a’r ffrydiau cyllido cysylltiedig, ac rydym yn ei gyhoeddi 

ochr yn ochr â’r adroddiad hwn www.wefo.wales.gov.uk. Bydd rhaid 

diweddaru’r adnodd defnyddiol hwn yn rheolaidd i adlewyrchu’r galw 

diweddaraf am gynigion a chynnydd gyda chael mynediad at y rhaglenni hyn. 

Yn y pen draw, dylid ystyried datblygu’r adnodd hwn ymhellach a sicrhau ei 

fod ar gael yn fwy hwylus ar-lein, er mwyn hwyluso mynediad haws at 

wybodaeth am bolisi’r UE a chyfleoedd cyllido yng Nghymru. 

5.9.6 Rydym yn nodi na fydd y rhaglenni hyn a reolir yn uniongyrchol yn cynnig 

cyfleoedd cyllido ar yr un raddfa o bosib â Chronfeydd Strwythurol a 

Rhaglenni Gwledig yr UE. Hefyd gall cael mynediad at y ffrydiau cyllido hyn 

fod yn fwy anodd o bosib: mae gan sawl un ddimensiwn cystadleuol o ran eu 

defnydd. Hefyd, mae llawer ohonynt yn dweud ei bod yn ofynnol i’r 

rhanbarthau sy’n cymryd rhan gydweithio a ffurfio partneriaethau holl 

Ewropeaidd cyn ymgeisio: dyma broses sy’n gallu cymryd llawer o amser ac 

sy’n gallu bod yn ddrud, yn enwedig o ran sganio’r gorwel. Felly, mae’n 

hanfodol bod sefydliadau yng Nghymru’n gwneud y defnydd gorau o’u 

rhwydweithiau a’u hadnoddau ar y cyd ac yn defnyddio’r rhain mewn ffordd 

gydweithredol, a chan flaenoriaethu, os yw Cymru am sicrhau elw digonol ar y 

buddsoddiad sydd ei angen i gael mynediad at y cyfleoedd hyn: achos clir o 

fod angen mabwysiadu dull gweithredu uniongyrchol yn hytrach nag 

anuniongyrchol. 

5.9.7 Mae ein hymchwiliadau’n awgrymu y dylai’r ystyriaethau canlynol ddylanwadu 

ar ddull gweithredu Cymru yn y dyfodol o sicrhau mynediad at gyllid polisi’r 

UE:   

 Ni fydd mynd ar ôl cyfleoedd cyllido yn ynysig o broses sy’n datgan 

blaenoriaethau cyllido strategol clir yn arwain at lawer o fudd. 

 

 Gellid a rhaid gwneud mwy yng Nghymru i fanteisio i’r eithaf ar 

gydweithredu gweithredol rhwng cyllid polisi’r UE a Llywodraeth Cymru. 

 

 Mae dull mwy cydlynol, wedi’i flaenoriaethu, o weithredu, yn adlewyrchu 

blaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru, yn hanfodol.                                   

 

 Dylid cryfhau’r cyswllt rhwng ymrwymiad gwleidyddol a chamau gweithredu 

swyddogion polisi wrth dargedu cyfleoedd cyllido’r UE.                                   
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 Felly dylai Llywodraeth Cymru adolygu’r blaenoriaethu, yn systematig ac yn 

achlysurol, oherwydd rhaid diffinio blaenoriaethu ar draws holl rychwant 

strategaeth Llywodraeth Cymru er mwyn darparu ffocws clir ar gyfer 

manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd cyllido polisi’r UE er mwyn gwella cynllun 

gweithredu Llywodraeth Cymru ei hun.                  

 

 Dylid edrych eto ar fuddsoddiad presennol Llywodraeth Cymru, a’i 

buddsoddiad yn y dyfodol, mewn cyfleusterau ac adnoddau staff er mwyn 

monitro polisi’r UE a hwyluso mynediad i gyfleoedd cyllido polisi’r UE. 

 

 Efallai y gellir gwarantu buddsoddi pellach mewn cyfleusterau ac adnoddau 

ar sail cynllun ar gyfer camau gweithredu wedi’u perffeithio a’u targedu.                                   

 

 Mae arbenigedd cyllido’r UE, a hefyd aelodaeth o nifer o rwydweithiau 

polisi’r UE, yn bodoli eisoes yng Nghymru, yn fewnol yn Llywodraeth Cymru 

ac ymhlith sefydliadau rhanddeiliaid ehangach. Byddai dull mwy casgliadol, 

arloesol a rhagweithiol o ymgysylltu â rhannu gwybodaeth a chapasiti o 

gymorth i Gymru a sefydliadau Cymreig gael mynediad at ganlyniadau 

cyllido gwell yr UE.                          

 

 Gellid ymchwilio’n ddefnyddiol i’r cysylltiadau ag Uned Cyflawni 

Llywodraeth Cymru, a’u cadarnhau.   

 
6. Argymhellion    

6.1. Mae ein gwaith hyd yma a’r canfyddiadau rydym wedi’u cyflwyno’n gwneud i ni 

argymell y canlynol:  

(i) Llywodraeth Cymru yn creu Pwyllgor Rhyngadrannol Ewropeaidd gyda’r 

cylch gorchwyl canlynol: 

 Parhau i adolygu effaith polisïau’r UE a chyllid yr UE ar draws rhychwant 

strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru; 

 

 Hybu cydweithredu rhagweithiol rhwng ei hadrannau a chyflawni mentrau’r 

UE/Cymru ar y cyd, a’u cyllid cyfun; a 

 

 Canolbwyntio ar y blaenoriaethau allweddol ar gyfer Llywodraeth Cymru a 

sicrhau cydlynu a chydweithredu hwylus rhwng swyddogion yng 

Nghaerdydd ac ym Mrwsel wrth roi’r blaenoriaethau a ddewisir ar waith.  

 
6.2. Er mwyn sicrhau gweithredu effeithiol, rydym yn datgan isod rai egwyddorion a 

allai lywodraethu ei sefydlu yn ein barn ni: 
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 Cynnwys cynrychiolwyr o’r holl Adrannau sy’n cynnwys cyfrifoldeb polisi 

am ddimensiwn Ewropeaidd eu portffolios unigol;                                      

 Dylai’r uwch swyddogion sydd wedi’u dynodi i wasanaethu ar y Pwyllgor 

allu cynrychioli eu Hadrannau gyda’r awdurdod angenrheidiol;                   

 
(ii)  Dylai Llywodraeth Cymru lunio barn ar flaenoriaethau  i arwain yr 

ymdrechion gweithredol dros gyfnod sy’n ymestyn at 2020 er mwyn 

adlewyrchu llinyn hollbwysig rhaglenni’r UE. 

6.3. Mae strategaeth Ewrop 2020, a’r ystod o raglenni cyllido polisi gan yr UE, yn 

cynnig cyfleoedd pwysig i Gymru ond, ar yr un pryd, maent, yn anochel, yn 

ychwanegu’r her gymhleth o sicrhau cyflawni unedig effeithiol. Felly mae pennu 

blaenoriaethau’n hanfodol. Er mwyn gwneud i hyn weithio’n dda yn ymarferol, 

rydym yn awgrymu mabwysiadu’r egwyddorion arwain canlynol:                     

 dylid ei gynllunio i gydymffurfio a sicrhau’r cydweithredu gorau posib 

rhwng strategaeth a pholisïau’r UE a Llywodraeth Cymru, a’r rhyng-

chwarae ar gyllid yr UE a Llywodraeth Cymru; 

 dylai ddarparu ffocws clir ar gyfer gwaith y Pwyllgor Rhyngadrannol 

Ewropeaidd ac ymdrechion wedi’u cydlynu’n dda staff Llywodraeth Cymru 

a’i phartneriaid yng Nghymru ac ym Mrwsel, fel bod ganddynt rym i 

gymryd camau rhagweithiol angenrheidiol i fynd ar ôl y blaenoriaethau a 

ddewiswyd; 

 byddai’n darparu sail i Lywodraeth Cymru ystyried yr adnoddau priodol i 

fynd ar ôl prif flaenoriaethau ac i fod yn rhan o rwydweithiau a llwyfannau 

Ewropeaidd. 

 trwy hyn dylai ddarparu sylfaen dda i Lywodraeth Cymru addasu, monitro 

a gwerthuso ei pherfformiad ei hun.  

(iii) Angen i Lywodraeth Cymru barhau i gyfathrebu’n eang enghreifftiau da i 

ddangos effaith, potensial neu wirioneddol, mentrau Cymreig/Ewropeaidd a’r 

gwahaniaeth y gallant ac y maent yn ei wneud yng Nghymru.  

6.4. Un o’r elfennau hanfodol o ran cyfathrebu mwy effeithiol am arwyddocâd cyllid 

polisi’r UE i Gymru fydd i Weinidogion fanteisio ar bob cyfle i dynnu sylw’r 

cyhoedd, yn eu naratif ynghylch eu portffolios unigol, at werth ychwanegol 

cyfraniad yr UE at Gymru o ran polisi ac yn ariannol. Ceir eisoes enghreifftiau 

da yn y cyswllt hwn, yn enwedig gan y Prif Weinidog a’r Gweinidog Cyllid a 

Busnes y Llywodraeth. Hefyd, byddai ymdrech tîm o’r fath gan y Gweinidogion, 

ar draws holl rychwant y Llywodraeth, yn cyfrannu’n sylweddol at sicrhau 
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trafodaeth gyhoeddus aeddfed a chall yng Nghymru ar y dadleuon cysylltiedig 

ag aelodaeth o’r UE, a gynhelir yn ystod y flwyddyn nesaf.                  

7. Y Camau Nesaf: hyd at Wanwyn 2016 

 
7.1 Yn ystod y cyfnod sy’n weddill o’n cylch gorchwyl, rydym yn bwriadu 

canolbwyntio ein hymdrechion ar nifer o faesydd thematig allweddol gan 

gynnwys:  

 

 Buddsoddi mewn Arloesi, Ymchwil a Sgiliau        

 

 Addysg Ôl-16, Hyfforddiant a Diweithdra Ieuenctid       

 

 Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol 

 

 Datblygu Amgylcheddol a Chynaliadwy  

 

 Cyfraniad posib y CEBS a chydweithredu â ffrydiau cyllido polisi eraill 

yr UE  

 

 Rôl a chyfraniad y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector 

mewn adnabod a diogelu llwyddiant ar lefel uwch o ran mynediad at 

raglenni a chyllid yr UE   

 

7.2 Hefyd rydym yn bwriadu adeiladu ar ein gwaith cychwynnol ar y rhaglenni 

Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ac adnabod y cwmpas i adeiladu ar y 

rhwydweithiau presennol ac arfaethedig.  

 

7.3 Byddwn hefyd yn cyflwyno sylwadau yn ein hadroddiad terfynol ar rôl bosib yn 

y dyfodol i Lysgenhadon yr UE, neu eu holynwyr, a sut gellid datblygu hyn fel 

ategiad annibynnol i’r mecanweithiau gweithredol arfaethedig yn Llywodraeth 

Cymru. 

 

7.4 Cyflwynir ein hadroddiad terfynol yng ngwanwyn 2016.   
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Atodiad A 

Llysgenhadon Cyllid Ewropeaidd – Cylch Gorchwyl         

 

Cefndir     

Roedd adroddiadau diweddar y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

(“Rôl Cymru ym mhroses gwneud penderfyniadau’r UE” - Mawrth 2014) a’r Pwyllgor 

Menter a Busnes (“Cyfleoedd cyllido’r UE ar gyfer 2014-2020” - Gorffennaf 2014) yn 

datgan yr angen am ymgysylltu â rhaglenni’r UE a reolir yn uniongyrchol yng 

Nghymru a’u hybu ymhellach. Wrth ystyried yr argymhellion hyn, mae’r Gweinidog 

Cyllid a Busnes y Llywodraeth wedi cytuno i sefydlu panel bychan (3 aelod o’r 

sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector) o Lysgenhadon Cyllid yr UE 

(Llysgenhadon).                      

Cylch Gorchwyl     

Bydd y Llysgenhadon yn defnyddio eu profiad personol a’u gwaith yn eu sectorau eu 

hunain i hybu a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gyflwynir gan raglenni cyllido’r 

Undeb Ewropeaidd a reolir yn uniongyrchol ar gyfer 2014-2020. Hefyd byddant yn 

cynghori’r Gweinidogion ar faterion ymgysylltu yn fwy cyffredinol, gyda’r bwriad o 

godi proffil cyllid yr UE yng Nghymru. 

Byddant yn gwneud y canlynol:  

 Adnabod a hybu integreiddio a chynghori ar sut orau i sicrhau’r 

cydweithredu gorau posib â ffrydiau cyllido eraill yr UE a chartref, a 

chysylltiadau â’r Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd; 

 Casglu tystiolaeth, o’r tu mewn i’w rhwydweithiau perthnasol a thu hwnt, 

fel sail i’w trafodaeth gyda’r Gweinidogion am gyfleoedd cyllido perthnasol 

yr UE;  

 Cynnig persbectif i’r Gweinidogion ar sut gall Cymru fod yn fwy 

llwyddiannus o ran gwneud y defnydd gorau posib o gyllid yr UE o dan y 

rhaglenni hyn a sut gellir gwneud cyfleoedd yn fwy hygyrch;                   

 Hybu cyfleoedd ac annog cyfranogiad ar draws yr holl sectorau; 

 Cynghori ar sut gall Cymru fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd o dan y 

rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd newydd, gan gynnwys 

meithrin cydweithredu â phartneriaid rhyngwladol.          

 

Wrth gynghori ar y materion hyn, bydd yn ofynnol i’r Llysgenhadon ystyried yr 

arbenigedd presennol a’r anghenion meithrin gallu, cyfathrebu, cyhoeddusrwydd a 

threfniadau cydlynu, a sut orau i oresgyn y rhwystrau sy’n atal ymgysylltu. 
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Cysylltiadau â Phwyllgorau Monitro Rhaglenni  

Bydd y Llysgenhadon yn gweithio gyda’r ddau Bwyllgor Monitro Rhaglenni yng 

Nghymru, sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol ffurfiol am y Cronfeydd Strwythurol a 

Buddsoddi Ewropeaidd yng Nghymru ar gyfer 2014-2020 (h.y. Cronfa Datblygu 

Rhanbarthol Ewrop, Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Cronfa Amaethyddol Ewrop ar 

gyfer Datblygiad Gwledig a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop) ac ar gyfer 

rhaglen Iwerddon - Cymru 2014-2020 yn eu trefn, er mwyn adnabod a hybu 

integreiddio a sicrhau’r cydweithredu gorau posib ar draws y ffrydiau cyllido.                        

Cyfarfodydd  

Gwneir llawer o waith y Llysgenhadon drwy rwydweithio yn eu sectorau. Cynhelir 

cyfarfodydd cynghori gyda’r Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yn chwarterol.                                          

Cynhelir y cyntaf o’r cyfarfodydd hyn ym mis Tachwedd 2014 ac mae disgwyl y bydd 

y panel yn parhau i fodoli am 18-24 mis neu am gyfnod gofynnol, fel y gwêl y 

Gweinidog a’r panel yn dda, er mwyn cwblhau’r gwaith. 

Paratoir papurau ad hoc gan yr Ysgrifenyddiaeth, yn ôl yr angen, i helpu gyda 

hwyluso gwaith y panel. Hefyd bydd yr Ysgrifenyddiaeth yn paratoi crynodeb byr o 

bob cyfarfod. 
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Atodiad B 

Rhaglenni Cyllido a Pholisi’r UE sydd o Ddiddordeb Posib i Gymru 

 

 Y Gronfa Lloches, Mudo ac Integreiddio  

 Mecanwaith Gwarchodaeth Sifil  

 Cyfleuster Cysylltu Ewrop  

 Copernicus 

 COSME 

 Ewrop Greadigol  

 Tollau, Trethiant a’r Frwydr yn erbyn Twyll            

 Offeryn Cydweithrediad Datblygu                          

 Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol        

 Erasmus+ 

 Gwirfoddolwyr Cymorth yr UE  

 Cronfa Effeithlonrwydd Ynni Ewropeaidd   

 Ewrop i Ddinasyddion  

 Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol  

 Bwyd a Phorthiant  

 Galileo 

 Horizon 2020 

 LIFE 

 Hawliau, Cydraddoldeb a Dinasyddiaeth  

 Y drydedd raglen iechyd (2014-2020) - Iechyd ar gyfer 

Twf 

 Camau Gweithredu Trefol Arloesol  

Total 

cyllideb yr UE (€m) 

3,100 

368 

33,300 

4,000 

2,200 

1,400 

908 

19,600 

919 

14,700 

147 

265 

185 

21,000 

1,800 

7,000 

79,000 

3,400 

439 

 

449 

370 

194,550 
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Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd  

 

 Rhaglen Ardal yr Iwerydd 2014-2020 

 ESPON 2020 

 Interreg Ewrop 2014-2020 

 Rhaglen Gogledd Orllewin Ewrop 2014-2020 

 Rhaglen Traws-ffiniau Iwerddon/Cymru 2014-2020 

 URBACT III 

Total  

 

cyllideb yr UE (€m) 

140 

41 

359 

396 

79 

74 

1,089 

 

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd  

 

 Cronfa Amaethyddol Ewropeaidd 2014-2020 ar gyfer 

Datblygiad Gwledig  

 Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 2014-2020 

 Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (CDRhE) 

 Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) 

Total  

cyllideb yr UE (€m) 

655 

 

19 

1,406 

1,005 

3,085 
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Rhaglenni Cyllid Eraill yr UE a Reolir yn Uniongyrchol                     

 

 Rhaglen Defnyddwyr  

 Datgomisiynu Niwclear yr UE  

 Cronfa Globaleiddio ac Addasu Ewropeaidd   

 Offeryn Ewropeaidd ar gyfer Democratiaeth a Hawliau 

Dynol  

 Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd 

 Offeryn Partneriaeth Ewropeaidd   

 Y Gronfa Undod Ewropeaidd (trychinebau naturiol)  

 Cymorth Dyngarol  

 Offeryn ar gyfer Cydweithrediad Diogelwch Niwclear  

 

cyllideb yr UE (€m) 

188 

553 

 

150 

1,332 

15,432 

954 

500* 

6,621 

225 

 
*Hyd at uchafswm € 500 miliwn y flwyddyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atodiad C 
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Dulliau Gweithredu a Ddefnyddir gan Ranbarthau Eraill - Yr Alban                                   

 

Cawsom gyfle, yn ein gwaith, i ystyried gweithrediadau rhanbarthau eraill y DU (yr 

Alban, Gogledd Iwerddon) ym Mrwsel, yn ogystal â rhanbarthau Ewropeaidd eraill. 

Mae egwyddorion eu gweithrediadau’n ymddangos yn eithaf tebyg ond rydym wedi 

astudio gweithrediadau’r Alban yn fanylach ac fe’u disgrifir isod.                               

 

Seilir system yr Alban ar 3 elfen:            

 

1. Barn glir, a gefnogir ac a fynegir yn wleidyddol, bod Ewrop yn bwysig i 

ddyfodol yr Alban. Wedyn cyflwynir hyn yn glir drwy ymgysylltu gweithredol 

gan Weinidogion a swyddogion; 

 

2. Trosi’r weledigaeth hon yn fframwaith blaenoriaethu sy’n diffinio’n glir y 

meysydd penodol sy’n bwysig i’r Alban; a 

 

3. Grymuso, o ganlyniad, Lywodraeth yr Alban ym Mrwsel i wneud yr Alban yn 

“bartner o ddewis” i ranbarthau Ewropeaidd eraill yn y meysydd hynny.          

 

Cefnogir y rhain gan bedwar dull gweithredu:         

 

 Cydnabyddiaeth bod adolygiad hyd braich o bolisïau a dogfennau’r UE yn 

amod angenrheidiol, ond nid digonol, ar gyfer llwyddo a bod rhaid ei ategu 

gyda meithrin perthnasoedd yn lleol a chyswllt rheolaidd er mwyn deall yn 

llawn y cyd-destun a’r cefndir.                                           

 

 Cymysgedd briodol o dargedau tymor byr a hir sy’n cydnabod bod 

rhwydweithio a meithrin perthnasoedd yn weithgaredd gwerthfawr yn Ewrop.   

 

 Cyswllt rheolaidd rhwng Brwsel a’r Alban o ran meysydd blaenoriaeth 

allweddol sy’n dosbarthu gweithgarwch tymor byr fel “rhagweithiol”, 

“adweithiol” neu “anweithredol”. Mae hyn yn sicrhau bod swyddfa Brwsel yn 

gallu rhoi blaenoriaeth i’w gweithgareddau ei hun yn briodol wedyn, a 

phenderfynu beth gall ei gyflawni yn lleol a phryd mae angen ategu hynny 

gyda chefnogaeth allanol.                                                                                         

 

 Defnydd o adnoddau priodol a chymysgedd briodol o adnoddau lleol a 

“chartref”. Cydnabyddiaeth hefyd nad dim ond gêm rhifau yw hon (er bod gan 

swyddfa Llywodraeth yr Alban ym Mrwsel adnoddau da iawn o ran niferoedd), 

ond ei bod yn ymwneud hefyd â’r profiad a’r sgiliau priodol, a chydnabod bod 

sgiliau rhyngbersonol priodol yn ofyniad allweddol yn amgylchedd Brwsel.               
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