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Mae’n bleser gennyf gyflwyno 
ein Hadroddiad Blynyddol 
cyntaf am weithgarwch 
Horizon 2020 yng Nghymru.

A hithau’n werth €77 biliwn, 
Horizon 2020 yw rhaglen 
ymchwil ac arloesi fwyaf erioed 
yr Undeb Ewropeaidd, ac er 
mwyn cynorthwyo i hyrwyddo 
gwyddoniaeth ac arloesi o 
safon byd-eang a swyddi a thwf 
cynaliadwy yng Nghymru, mae’n 
hanfodol ein bod yn gwneud 
y gorau o’r cyfleoedd y mae’r 
rhaglen hon yn eu cynnig.

Mae’n amlwg eisoes fod Horizon 
2020 yn fwy cystadleuol na’r 
Rhaglen Fframwaith 7 (FP7) a’i 
rhagflaenodd, ond, er hyn, mae 
sefydliadau yng Nghymru wedi 
llwyddo yn barod i ddenu dros 
€35m o fuddsoddiad gan Horizon 
2020. Ymhellach, a’r DU yn un 
o’r gwledydd sydd wedi derbyn y 
mwyaf o gyllid Horizon 2020 yn 
yr UE, mae Cymru wedi cynyddu 
ei chyfran o’r cyllid sydd wedi ei 
fuddsoddi mewn sefydliadau yn y 
DU o 2.07% i 2.46%, o gymharu 
â’r rhaglen FP7 flaenorol.

Wrth gyfarfod â phobl ac ymweld 
â sefydliadau ar draws Cymru, 
rwyf wedi gweld â’m llygaid fy 
hun y llwyddiant a gafwyd hyd 
yma a’r effaith y mae’r cyllid 
hwn yn ei gael o ran cefnogi 
datblygiadau arloesol. Drwy 
gefnogaeth Horizon 2020, mae 
TrakCel Ltd yng Nghaerdydd 
yn gweithio gyda phartneriaid 
rhyngwladol i ddatblygu 
technoleg therapi celloedd a allai 
newid y ffordd y mae canser yn 
cael ei drin ac mae Charles Owen 
& Co yn Wrecsam yn gweithio 
ar brosiect newydd ochr yn 
ochr â phartneriaid yn yr UE i 
gynorthwyo i leihau anafiadau a 
marwolaethau mewn chwaraeon. 

Fel y Gweinidog ar gyfer y 
Cronfeydd Strwythurol rwyf 

hefyd yn cael fy nghalonogi gan 
y cynnydd sylweddol a wnaed 
mewn defnyddio’r arian hwn i fod 
o gymorth i adeiladu gallu ymysg 
sefydliadau i sicrhau mynediad 
at arian o raglen gystadleuol 
Horizon 2020. Mae enghreifftiau 
rhagorol o synergeddau rhwng y 
Cronfeydd Strwythurol a Horizon 
2020, fel yn achos Sêr Cymru 
II, yn denu sylw haeddiannol o 
Ewrop, ac rydym yn rhannu ein 
profiadau a’n harferion gorau 
gyda’n partneriaid yn yr UE.

Mae angen i Gymru adeiladu 
ar y momentwm hwn ac mae’r 
adroddiad hwn yn tynnu 
sylw at y mannau lle y gallwn 
weithio gyda’n gilydd i wella ein 
perfformiad hyd yn hyn. Mae 
Llysgenhadon Cyllid yr UE, a 
benodais ym mis Rhagfyr 2014, 
wedi amlygu pa mor bwysig yw 
hi i sefydliadau yng Nghymru 
adeiladu ar eu rhwydweithiau 
ym Mrwsel a thu hwnt. Mae 
rhaglenni Cydweithredu 
Tiriogaethol Ewrop, gan gynnwys 
rhaglen Iwerddon-Cymru, 
hefyd yn cynnig cyfleoedd inni 
ddefnyddio’r rhwydweithiau 
a’r partneriaid yr ydym wedi eu 
sefydlu ar draws Ewrop. 

Mae cydweithredu wrth galon 
Horizon 2020, a rhydd yr 
adroddiad hwn fframwaith pwysig 
ar gyfer y modd y gallwn sicrhau 
gyda’n partneriaid ar draws 
Cymru, y DU a’r UE, gynnydd 
sylweddol a chynaliadwy yn 
nifer y sefydliadau yng Nghymru 
sy’n gobeithio cael mynediad 
ac elwa o Horizon 2020. Bydd 
hyn, yn ei dro, yn gymorth i greu 
economi wybodaeth fywiog gyda 
manteision sylweddol ar gyfer 
swyddi a thwf ar draws pob rhan 
o Gymru.

Jane Hutt AC 
Cyllid a Busnes y Llywodraeth 

Rhagair
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A hithau’n werth €77 biliwn (bron i 
£60 biliwn), Horizon 2020 yw rhaglen 
ymchwil ac arloesi fwyaf erioed yr Undeb 
Ewropeaidd (UE), sy’n anelu at sicrhau 
gallu Ewrop i gystadlu ar raddfa fyd-
eang. Mae’r rhaglen yn canolbwyntio 
ar ragoriaeth mewn gwyddoniaeth, 
arweinyddiaeth ddiwydiannol ac ymdrin 
â heriau cymdeithasol. Ei nod yw sicrhau 
bod Ewrop yn cynhyrchu gwyddoniaeth 
o safon fyd-eang, yn dileu rhwystrau ar 
ffordd arloesi ac yn ei gwneud yn haws i’r 
sectorau cyhoeddus a phreifat ar draws 
yr UE gydweithio ym maes ymchwil ac 
arloesi.

Mae’n amlwg ei bod yn bwysig i Gymru 
gymryd mantais o’r cyfleoedd yn y rhaglen 
hon; nid y cyllid ychwanegol yn unig, ond 
hefyd y cyfleoedd i weithio gyda’r gorau 
ar draws Ewrop, creu rhwydweithiau 
a phartneriaethau fydd yn parhau, a 
gweithredu gyda’n gilydd fel rhan o 
Gymru, sy’n derbyn ei chyfrifoldeb byd-
eang, i fod o gymorth i fynd i’r afael â 
heriau sy’n gyffredin.

Roedd Astudiaeth Rychwantu CM 
International o Horizon 20201 yn 
edrych i weld beth oedd y ffordd orau i 
gynorthwyo sefydliadau yng Nghymru i 
gael mynediad at Horizon 2020. Roedd 
yr Astudiaeth yn cadarnhau’r dull y mae 
Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru 
wedi ei fabwysiadu o weithio’n agos gyda 
rhanddeiliaid allweddol yng Nghymru, 

y DU ac Ewrop i gyd-drefnu a hwyluso 
camau gweithredu fydd yn gwneud 
y gorau o gyfleoedd Horizon 2020 ar 
gyfer sefydliadau yng Nghymru. Fel y 
cyhoeddwyd yn Nigwyddiad Blynyddol 
cyntaf Horizon 2020 ym mis Chwefror 
2015, mae argymhellion yr Astudiaeth yn 
cael eu datblygu gan Uned Horizon 2020 
o dan bum amcan allweddol:

 » Adeiladu ‘grisiau at ragoriaeth’;

 » Cynyddu ymgysylltiad a llwyddiant 
busnesau;

 » Datblygu diwylliant a chymuned 
Horizon 2020 yng Nghymru;

 » Cynyddu i’r eithaf effaith y 
gefnogaeth bresennol a’r hyn sy’n 
dod i’r amlwg; a

 » Chefnogi a datblygu ein 
harbenigwyr a’n gwerthuswyr.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn 
dangos sut y mae sefydliadau Cymru 
wedi perfformio hyd yn hyn o ran cael 
mynediad at Horizon 2020, yn dangos 
pa gynnydd a wnaed ar yr amcanion 
allweddol, ac yn edrych ymlaen at 
weithgareddau yn 2016.

Ceir manylion pellach ynglŷn â’r ffordd 
y gall Uned Horizon 2020 Llywodraeth 
Cymru gynorthwyo’ch sefydliad chi i 
elwa o Horizon 2020 yn yr Atodiad i’r 
adroddiad hwn.

Cyflwyniad

1  Astudiaeth Rychwantu Horizon 2020, CM International, Mai 2014   
(http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/delivering-your-project/monitoring/programme-evaluations/horizon/?lang=en)
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Mae’n dal yn gynnar yng nghyfnod y rhaglen i gadarnhau tueddiadau 
ystadegol ond, fel y disgwylid, mae Horizon 2020 yn amlwg yn fwy 
cystadleuol na’r Rhaglen Fframwaith 7 (FP7) a’i rhagflaenodd. Bu 
gordanysgrifio sylweddol i lawer o feysydd y rhaglen, gan gynnwys mentrau 
newydd megis yr Offeryn Busnesau Bychain a Chanolig (BBaCh). 

O ystyried natur gystadleuol y rhaglen, mae’r perfformiad gan sefydliadau 
yng Nghymru yn galonogol mewn llawer o feysydd. Dengys yr ystadegau 
ffurfiol sydd ar gael gan y Comisiwn Ewropeaidd (hyd at 29 Hydref 2015) 
fod Cymru wedi llwyddo i ddenu €35,107,081 o raglen Horizon 20202. Mae 
Cymru wedi sicrhau dros 64 o gyfranogiadau mewn dros 60 o brosiectau, 
yn cynnwys 540 o gydweithrediadau ar draws Ewrop (gweler Ffigur 1).

Fel rhan o’r DU, sy’n un o’r gwledydd blaenaf yn Horizon 2020, mae 
Cymru’n cyfrif am 2.46% o’r swm o gyllid sydd wedi ei fuddsoddi mewn 
sefydliadau yn y DU a 2.09% o nifer cyfranogiadau’r DU. Mae hyn i’w 
gymharu â 2.07% o gyllid y DU a 2.51% o’r cyfranogiadau drwy FP7.

At hyn, mae Uned Horizon 2020 yn gwybod am 12 o gyfranogiadau nad 
ydynt ar hyn o bryd wedi eu cynnwys yn yr ystadegau ffurfiol; er enghraifft, 
y €422,750 ar gyfer TrackCel Ltd a gyhoeddwyd yn ddiweddar.

Perfformiad sefydliadau Cymru

Perfformiad yn gyffredinol

2  Nid yw ffigurau’r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnwys cyllid ar gyfer canolfannau yng Nghymru gyda phencadlys mewn man arall 
na chyllid gyda chyrff rhyngol megis Cyllid Risg, Eurostars, ERANETS neu ryw fentrau EIT.
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Piler Gwyddoniaeth Ardderchog Horizon 
2020 sydd wedi dod â’r mwyaf o lawer 
o gyllid i Gymru, gyda thros €10 miliwn 
gan Gyngor Ymchwil Ewrop a thros €16 
miliwn drwy Marie Sklodowska-Curie 
Actions. 

Yng Nghymru, roedd piler Arweinyddiaeth 
Ddiwydiannol yn cyfrif am €3.2 miliwn a 
philer yr Heriau Cymdeithasol €4.1 miliwn. 

Yn y pileri hyn, y meysydd sy’n sefyll allan 
o ran swm y cyllid yw TGCh (€1.4m), Her 
Gymdeithasol 2 ‘Bwyd, Amaethyddiaeth, 
Economi’r Môr a Bioeconomi’ (€1.3m) 
a Her Gymdeithasol 5 ‘Hinsawdd/ 
Amgylchedd / Effeithlonrwydd 
Adnoddau’ (€1.3m). Mae Isadeileddau 
Ymchwil, Iechyd, Ynni a Deunyddiau / 
Gweithgynhyrchu yn agos at €1m yr un.

Perfformiad fesul thema

Ffigur 1 –  Nifer y cydweithrediadau ymchwil ac arloesi gyda sefydliadau yng Nghymru yn  
Horizon 2020 (fel ym mis Hydref 2015)
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Nid yw Cymru wedi bod yn llwyddiannus 
hyd yma mewn rhai themâu (er enghraifft, 
Trafnidiaeth, Diogelwch, Ewrop mewn 
Byd sy’n Newid, Biodechnoleg, y Gofod a 
Deunyddiau Uwch) ond mae arwyddion 
bod rhai ceisiadau wedi cael eu dethol 
ond nad ydynt eto’n ymddangos yn yr 
ystadegau ffurfiol.

Mae cryfderau Cymru o’i chymharu â’r 
DU yn ddarlun sy’n symud, yn rhannol 
oherwydd cyfnod cynnar y rhaglen, sy’n 
gallu gorliwio effaith ceisiadau unigol; 
er enghraifft, mae Gwyddoniaeth gyda 
ac er mwyn Cymdeithas wedi cael dau 
fid llwyddiannus o Gymru, sy’n cyfrif am 
17.6% o ffigur y DU ar gyfer y thema hon. 
Mae Cymru wedi perfformio’n dda hefyd 

yn y Marie Sklodowska-Curie Actions, gan 
ddod â 6.1% o gyllid y DU i mewn gyda 
chymorth cynllun SIRCIW (Cryfhau Gallu 
Ymchwil Ryngwladol yng Nghymru) dan 
arweiniad Llywodraeth Cymru yn gweithio 
mewn partneriaeth gydag Addysg Uwch 
Cymru. Mae gweithgarwch Cymru dan 
y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd yn gryf, 
ac wedi cael 3% o gyllid y DU ar gyfer 
y thema hon, ond  mae perfformiad 
Cymru yn Her Gymdeithasol 2 ‘Bwyd, 
Amaethyddiaeth, Economi’r Môr a 
Bioeconomi’, er yn gadarnhaol ar 3% o 
gyllid y DU, ar hyn o bryd yn is na’r thema 
gyfatebol yn rhaglen FP7 a ddenodd dros 
5% o gyllid y DU i Gymru erbyn diwedd y 
rhaglen honno.

Mae’r sector Addysg Uwch yn parhau yn 
allweddol i berfformiad cyffredinol Cymru 
yn Horizon 2020. Prifysgolion Cymru sy’n 
gyfrifol am 69% o’r cyfranogiadau a 59% 
o’r cyllid yng Nghymru, er bod hyn yn is 
na’r sefyllfa derfynol yn FP7 pan oedd y 
sector yn cynrychioli 70% o gyfranogiadau 
Cymru ac 81% o’r cyllid. Yn y DU, mae 

Prifysgolion yn gyfrifol am 58% o’r 
cyfranogiadau a 63% o’r cyllid hyd yma yn 
Horizon 2020.

Mae graddfa llwyddiant ceisiadau Horizon 
2020 ymysg Addysg Uwch Cymru ar hyn o 
bryd yn 10%, tra mae graddfa llwyddiant 
Addysg Uwch y DU yn 14%. 

Dengys yr ystadegau ffurfiol fod 15 o 
gyfranogiadau’r sector preifat wedi bod, 
sy’n werth €3.7m. Mae hyn yn golygu 
bod y sector preifat yn cyfrif am 23% 
o’r cyfranogiadau ac 11% o’r cyllid yng 
Nghymru sy’n debyg i berfformiad FP7. 
Mae lefel y DU o gyfranogiadau’r sector 
preifat yn debyg (26%), ond mae lefel y 
cyllid yn uwch ar 21%.

13% yw graddfa llwyddiant y sector 
preifat yng Nghymru, sydd yr un fath â 
llwyddiant y sector preifat yn holl wledydd 
yr UE.

Mae deuddeg allan o 15 cyfranogiad 
Cymru gan fusnesau bychain a chanolig 
(BBaCh), sy’n werth €3.5m. Mae’r ffigurau 
hyn yn gadael allan 2 lwyddiant yn yr 
Offeryn BBaCh sy’n gystadleuol iawn (y 
ddau yn geisiadau Cyfnod 1). Ar 19% 
mae canran cyfranogiadau’r BBaCh yng 
Nghymru yr un fath â FP7. Mae graddfa 
llwyddiant BBaCh yng Nghymru yn 15%, 
yn amlwg uwch na graddfa llwyddiant 
BBaCh yn gyffredinol yn yr UE ar 12%.

Perfformiad y sector Addysg Uwch

Perfformiad y sector preifat
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Mae cymariaethau rhanbarthol yn anodd 
i’w gwneud oherwydd prinder y data sydd 
ar gael, yn enwedig yn y cyfnod hwn o’r 
rhaglen, a’r gwahaniaethau strwythurol 
rhwng ecosystemau ymchwil ac arloesi 
rhanbarthol. Ar gyfer rhai dangosyddion, 

er enghraifft cyllid y pen Horizon 2020, 
mae Cymru’n ymddangos fel pe bai’n 
perfformio’n well na nifer o ranbarthau’r 
UE (e.e. Galicia yn Sbaen); yn debyg i eraill 
(e.e. Gogledd Iwerddon); a thu ôl i rai (e.e. 
Gwlad y Basg).

Er ei bod braidd yn gynnar yng nghyfnod 
y rhaglen i gadarnhau tueddiadau 
ystadegol, mae yna rai pwyntiau sy’n 
werth tynnu sylw atynt:

 » Cynigiodd Astudiaeth Rychwantu 
Horizon 2020 darged o gynyddu 
rhan Cymru o gyfanswm cyllid y 
DU o 0.70% (i 2.8%) erbyn diwedd 
y rhaglen. Mae’n galonogol bod 
cynnydd o 0.39% (i 2.46%) wedi 
digwydd eisoes ac er y gall fod 
amrywiadau yn y blynyddoedd i 
ddod efallai ei fod yn arwyddo 
tuedd at i fyny.

 » Mae nifer o ddangosyddion yn 
dangos bod Cymru wedi llwyddo i 
gynnal ei pherfformiad FP7 mewn 
llawer o feysydd, er gwaethaf y 
ffaith fod Horizon 2020 yn fwy 
cystadleuol.

 » Efallai bod y pwyslais mwy ar effaith 
ac arloesi yn Horizon 2020 yn her 
i’r sector Addysg Uwch, a derbyn y 
cyfraddau llwyddiant presennol a 
chyfrannau canrannol y cyllid.  

 » Er gwaethaf peth llwyddiant 
ymhlith y sector preifat, dengys y 
gyfran o’r cyllid fod potensial i weld 
mwy o lwyddiant.  

 » Ymddengys, er mwyn adeiladu ar y 
momentwm hwn, y bydd angen i ni 
gynyddu nifer ac amlder ceisiadau 
oddi wrth sefydliadau yng Nghymru 
a sicrhau bod cyfradd llwyddiant y 
ceisiadau hynny yn cynyddu lle bo 
modd.

Mae’r adrannau sy’n weddill o’r adroddiad 
hwn yn egluro sut yr ydym eisoes yn mynd 
i’r afael â’r materion hyn ac yn adeiladu ar 
y llwyddiant a gafwyd hyd yma.

Cymhariaeth ranbarthol

Tueddiadau sy’n dod i’r amlwg
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Adeiladu ‘grisiau at ragoriaeth’

Mae’r pwyslais cynyddol ar synergeddau rhwng llifoedd cyllid yr UE a’r 
cyfleoedd mwy i arloesi sydd ar gael drwy Horizon 2020 wedi rhoi’r cyfle i 
Gymru wneud newidiadau sylweddol yn ei gallu ymchwil ac arloesi. Dengys 
ffigur 2 sut y mae’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESIF) 
a buddsoddiadau eraill yn cael eu halinio ar hyd ‘grisiau at ragoriaeth’, ac 
felly, p’un ai busnes Cymreig ydych chi sy’n archwilio cyfle posibl i arloesi 
am y tro cyntaf neu grŵp ymchwil ardderchog sy’n meddwl am adeiladu 
cydweithrediad rhyngwladol, mae cymorth ar gael. Mae hefyd yn darlunio 
ein nod i gynorthwyo mwy o sefydliadau ‘i fyny’r grisiau’; efallai nad yw 
rhai sefydliadau/unigolion yn barod i ddefnyddio Horizon 2020 ar gyfnod 
neilltuol yn eu datblygiad ond bydd y gweithgarwch a gefnogir gan y 
‘grisiau’ (a’r amcanion allweddol eraill) yn eu hannog i ystyried hynny yn y 
tymor canol ac yn eu cefnogi pan fyddant yn barod.
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Archwilio	  syniadau	  
newydd...	  	  

Buddsoddi	  mewn	  
ymchwil	  a	  datblygiad...	  	  	  

Cyfnewid	  gwybodaeth...	  

Ymchwil	  gydweithredol...	  
	  

Ymchwil	  
gydweithredol	  
ryngwladol...	  
	  

Cronfa	  Gymdeithasol	  Ewrop	  

Arbenigedd	  SMART	  

Cefnogaeth	  wedi	  ei	  thargedu	  gan	  y	  byd	  academaidd	  

Canolfannau	  rhagoriaeth	  

SCoRE	  Cymru	  

Rhwydweithiau	  

SMART	  Cymru	  

Cyllid	  Cymru	  
Arloesi	  SMART	   .	  

Gweithgarwch	  cefnogol	  
Buddsoddiad	  posibl	  arall	  o	  Gronfeydd	  Strwythurol	  a	  Buddsoddi	  Ewrop	  

Cyfnodau	  allweddol	  yn	  y	  ‘Grisiau	  at	  Ragoriaeth’	  
Allwedd	  

	   	   	   	  	  

Cydweithrediad	  Tiriogaethol	  
Ewropeaidd	  

Rhaglen	  Datblygu	  Gwledig	  

Cronfa	  Forol	  a	  Physgodfeydd	  

Ein	  Huc
helgais	  

Cydweithrediad	  Tiriogaethol	  Ewropeaidd	  

Cronfa	  Forol	  a	  Physgodfeydd	  

Rhaglen	  Datblygu	  Gwledig	  

Ffigur 2 – ‘Grisiau at ragoriaeth’ Cymru

Mae lleoli Uned Horizon 2020 yn Swyddfa 
Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) wedi bod 
o gymorth i sicrhau bod Horizon 2020 yn 
cael ei ystyried ym mhob trafodaeth ESIF 
berthnasol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn y 
cynnydd hyd yma, gyda chefnogaeth ar 
gael yn awr ar gyfer pob gris ar y ‘grisiau at 
ragoriaeth’.

Mae buddsoddiadau Cronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop (ERDF) mewn 
canolfannau rhagoriaeth yn cynnwys £20m 
ar gyfer Campws Arloesi a Menter £35m 
Aberystwyth; £4.5m – ar gyfer Canolfan 
Ddelweddu £44m Ymchwil i’r Ymennydd 
ym Mhrifysgol Caerdydd, a £7.5m ar gyfer 
Sefydliad Ymchwil £12.9m i Ddeunyddiau 
Peirianneg Uwch TWI Ltd. Disgwylir i’r gallu 
ymchwil newydd hwn ddod â bron i £60m 
o incwm ymchwil o ffynonellau cystadleuol 
megis Horizon 2020. 

Un llwyddiant sylweddol i Gymru fu sicrhau 
£7m (€9m) gan COFUND Horizon 2020 ar 
gyfer symudedd ymchwilwyr, sef y dyfarniad 
mwyaf yn 2015. Bydd hyn, ochr yn ochr 
â £23m Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop (ERDF) yn gymorth i wneud newid 

mawr yn nifer yr ymchwilwyr ardderchog 
sydd yng Nghymru dan faner Sêr Cymru 
Llywodraeth Cymru. Mae’n enghraifft 
ardderchog o synergeddau rhwng llifoedd 
cyllido yr UE ac mae’n tynnu sylw sylweddol 
ymhlith Sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd a 
gwledydd eraill yn Ewrop. 

Ymhellach, drwy fuddsoddi £69m ERDF 
– yng nghynlluniau SMART £135m 
Llywodraeth Cymru (Arloesi SMART, Cymru 
SMART ac Arbenigedd SMART) rydym wedi 
cefnogi casgliad integredig o ymyriadau 
fydd yn ysgogi’r ymddygiad arloesol sydd ei 
angen yng Nghymru ac felly yn meithrin yr 
hyder sydd ei angen i sicrhau mynediad at 
gyllid megis Horizon 2020. Edrychir ar hyn 
ymhellach yn adran nesaf yr adroddiad.

Bu hefyd fuddsoddiadau ategol o Gronfa 
Gymdeithasol Ewrop (ESF); er enghraifft, 
y cynllun Addysg, Hyfforddiant a Dysgu 
Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (METaL2) 
£1.5 miliwn, dan arweiniad Prifysgol 
Abertawe, fydd yn gymorth i fwy na 360 
o weithwyr ennill cymwysterau ym maes 
deunyddiau a gweithgynhyrchu uwch.

Y cynnydd hyd yma
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Cynorthwyo Cymru i gael SCoRE yn Horizon 2020

Mae SCoRE Cymru (Cefnogi Ymchwil 
ac Arloesi Cydweithredol yn Ewrop), fel 
rhan o’r ‘grisiau at ragoriaeth’, yn rhoi 
grantiau i hybu cyfranogiad sefydliadau 
yng Nghymru mewn rhaglenni ymchwil 
ac arloesi cydweithredol Ewropeaidd, 
yn enwedig Horizon 2020. Gall y cyllid 
gynnwys costau teithio a llety sydd 
ynghlwm â nodi ac adeiladu consortia 
(hyd at £1,000) a chost arbenigedd 
isgontractwyr ar gyfer ysgrifennu a/
neu ddatblygu cynigion cyllido (hyd at 
£10,000).

Ers cychwyn y cynllun ym mis Mai 
2013 cafodd dros 130 o geisiadau eu 
cymeradwyo, gyda’r canlyniad bod 
£210,000 wedi ei ddyrannu i fwy na 50 
o sefydliadau. Cafodd dros 75% o’r cyllid 
hwn ei ddyfarnu i fusnesau bychain a 
chanolig. Mae hyn eisoes wedi cyfrannu 
at y dyfarniad o €693,000 o gyllid Horizon 
2020 i sefydliadau yng Nghymru.

Disgwylir buddsoddiadau Cronfeydd 
Strwythurol pellach yn 2016, gan gynnwys 
canolfannau rhagoriaeth yn rhai o feysydd 
yr Her Fawr, sef Carbon isel, ynni a’r 
amgylchedd, Peirianneg a deunyddiau 
uwch a TGCh a’r economi ddigidol.

Mae potensial da hefyd ar gyfer 
synergeddau gyda’r gweithgarwch arloesi 
a gefnogir drwy Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) 
a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 
(EMFF), gyda rhai cynigion diddorol yn 
codi ym meysydd bwyd ac adnoddau 
morol. Mae Llywodraeth Cymru yn rhan 
o Bartneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) ar 
gyfer Cynhyrchedd a Chynaladwyedd 
Amaethyddol a ddylai hefyd gynorthwyo 
i gynyddu dylanwad Cymru ar natur 
galwadau perthnasol o dan Horizon 2020.

Mae Rhaglenni Cydweithredol Tiriogaethol 
Ewrop (ETC), gan gynnwys Rhaglen 

Gydweithredol Cymru ac Iwerddon, 
hefyd yn alinio â’r ‘grisiau rhagoriaeth’, 
er enghraifft, drwy eu cefnogaeth i 
weithgarwch cydweithredol rhwng 
sefydliadau mewn gwahanol Aelod-
wladwriaethau. Mae trafodaethau yn 
mynd rhagddynt ynghylch y potensial o 
gwmpas ynni morol a derbyn y cysylltiadau 
cryf â nodau rhaglenni ERDF a Horizon 
2020. 

Bydd y buddsoddiadau hyn i gyd naill ai’n 
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn 
cyfrannu at gynnydd yn nifer ac ansawdd 
ceisiadau Horizon 2020 gan sefydliadau 
yng Nghymru. Yn naturiol, bydd yn cymryd 
amser i weithgareddau newydd ymsefydlu 
a chyflawni ond, ochr yn ochr â’r 
gweithgarwch fydd yn cael ei gefnogi dan 
yr amcanion allweddol eraill, disgwyliwn 
i’r buddsoddiadau hyn arwain at newid 
mawr cynaliadwy ym mherfformiad Cymru 
yn y tymor canol i’r tymor hir.

Edrych ymlaen
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Fe wnaeth Astudiaeth Rychwantu Horizon 2020 nodi’r angen am gymorth 
ychwanegol i fusnesau yng Nghymru i gael mynediad at y cyfleoedd yn 
Horizon 2020. Roedd hyn yn cydnabod eu hymgysylltiad cymharol isel â FP7, 
y dystiolaeth oedd yn dod i’r amlwg y byddai Horizon 2020 yn cefnogi mwy 
o arloesi a gweithgarwch nes i’r farchnad, ac mai adnoddau cyfyngedig 
sydd gan lawer o fusnesau, yn enwedig busnesau bychain a chanolig, i’w 
neilltuo i geisio cyllid sydd mor gystadleuol.

Roedd yn eglur y dylid integreiddio unrhyw gefnogaeth gan Horizon 
2020 i mewn i’r cynnig arloesi ehangach, gan sicrhau bod busnesau 
yn derbyn y gefnogaeth iawn i gyfateb i’w cyfnod datblygu (egwyddor 
y ‘grisiau at ragoriaeth’). Roedd yn ddealledig hefyd y byddai cyllid 
Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop (ESIF) yn allweddol i gefnogi’r 
gweithgarwch ychwanegol hwn. Yn olaf, cydnabyddid bod rhaid i’r cymorth 
hwn ychwanegu gwerth i’r gefnogaeth bresennol a’r hyn oedd i ddod ar 
gael yng Nghymru, y DU ac Ewrop; roedd strwythur cefnogaeth y DU yn 
arbennig yn esblygu’n sylweddol o’i fodel FP7.

Cynyddu ymgysylltiad a llwyddiant 
busnesau
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Y cynnydd hyd yma

Mae cynlluniau SMART Llywodraeth 
Cymru sy’n cael eu cyllido drwy’r 
ERDF (Arloesi SMART, Cymru SMART 
ac Arbenigedd SMART) yn darparu 
casgliad integredig o ymyriadau fydd 
yn ysgogi’r ymddygiad arloesol sydd ei 
angen yng Nghymru ac felly yn meithrin 
yr hyder sydd ei angen i geisio cael 
mynediad at gyllid megis Horizon 2020. 
Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth un-
i-un, - drwy’r Arbenigwyr Arloesi a, lle 
bo angen, cefnogaeth gaffaeledig - ar 
gyfer busnesau yn Nghymru sy’n ystyried 
Horizon 2020. Mae cefnogaeth hefyd ar 
gyfer cydweithrediadau dan arweiniad 
diwydiant gydag Addysg Uwch ac Addysg 
Bellach yng Nghymru, fydd yn creu pibell 
o weithgarwch y disgwylir iddi arwain at 
gynigion am gyllid Horizon 2020.

Rydym hefyd yn sicrhau bod y 
gweithgarwch hwn yn ategu’r gefnogaeth 
sydd ar gael o Bwyntiau Cyswllt 
Cenedlaethol y DU, Rhwydweithiau 
Trosglwyddo Gwybodaeth a Rhwydwaith 
Menter Ewrop. Er enghraifft, mae Uned 
Horizon 2020 WEFO yn hwyluso cyfarfod 
rheolaidd rhwng tîm Arloesi Llywodraeth 
Cymru a Rhwydwaith Menter Ewrop 
Cymru i rannu gwybodaeth am fusnesau 
Cymreig arloesol a nodi’r llwybr gorau i’w 
cefnogi.

Mae Uned Horizon 2020 hefyd yn 
ymgysylltu’n rheolaidd â chefnogaeth 
berthnasol arall i fusnesau megis Canolfan 
a Phwynt Arloesi Gwyddorau Bywyd - 
edrychir ymhellach ar hyn dan yr amcan 
allweddol, ‘Cynyddu i’r eithaf effaith y 
gefnogaeth bresennol a’r hyn sy’n dod i’r 
amlwg’.

Gyda’r gefnogaeth ychwanegol yn ei 
lle, a’r gweithgarwch dan yr amcanion 
allweddol eraill, dylai fod cynnydd 
sylweddol yn ymgysylltiad busnesau â 
Horizon 2020 yn ystod 2016. Efallai y 

cymer hyn amser i ddangos yn y nifer 
o geisiadau a gyflwynir a llwyddiant y 
ceisiadau hynny, ond caiff hyn ei fonitro’n 
fanwl ac ystyrir cymorth pellach os bydd 
hynny’n briodol.

Edrych ymlaen

Busnes yn dringo’r grisiau yn llwyddiannus

Dros y 10 mlynedd ddiwethaf, mae tîm 
Arloesi Llywodraeth Cymru wedi darparu 
cyngor technegol a chymorth ariannol 
i Charles Owen & Co. Bow Ltd, sy’n 
seiliedig yn Wrecsam, i fod o gymorth 
i hwyluso datblygu cynnyrch newydd a 
buddsoddi mewn technolegau newydd i 
greu prosesau gweithgynhyrchu gwell. 

Yn 2014, cyfrannodd Llywodraeth 
Cymru £25 mil tuag at brynu’r offer profi 
diweddaraf sy’n cael ei ddefnyddio mewn 
nifer o brosiectau adeiladu gallu ymchwil a 
datblygu cynnyrch newydd.

Ar sail y gweithgarwch blaenorol hwn a’r 
buddsoddiad mewn offer profi diweddar, 
dyfarnwyd €273,287 i Charles Owen 
& Co. Bow Ltd erbyn hyn am ei ran ym 
mhrosiect cydweithredol HEADS (Estyniad 
y Pen: Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer 
Dyluniadau Uwch mewn Diogelwch) yn 
Horizon 2020.

Nod wyddonol HEADS yw gwella 
dealltwriaeth o niwed o ganlyniad i daro’r 
pen a dylunio dulliau newydd safonol 
o brofi helmedau. Bydd hyn yn arwain 
at wneud helmedau gwell (e.e. ar gyfer 
sgïo, marchogaeth, beicio modur) a 
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lleihau difrifoldeb yr anafiadau a nifer y 
marwolaethau. Caiff yr amcan hwn ei 
gyflawni drwy gyfuniad o efelychiadau 
cyfrifiadurol o ddamweiniau gwirioneddol, 
ymchwiliad arbrofol a chyfrifiadurol i 
drothwyon anafiadau a chynllunio profion 
ardystio helmedau newydd. 

Amcan mawr arall y prosiect yw hyfforddi 
grŵp o raddedigion doethuriaeth, 

arbenigol iawn, sy’n deall biomecaneg 
trawiad i’r pen a thechnolegau dylunio 
helmedau, yn ogystal â bod yn ymwybodol 
o gyfleoedd marchnata masnachol.  
Mae’r prosiect llawn yn werth €3,387,265 
ac yn cynnwys chwe phartner – tri o fyd 
diwydiant a thri academaidd – ar draws 
pum gwlad yn yr UE. Dylai hyn arwain at 
nifer o gyfleoedd arwain masnachol i’r 
cwmni yng Nghymru.
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Datblygu diwylliant a chymuned 
Horizon 2020 yng Nghymru

Mewn termau syml mae’r amcan allweddol hwn yn ymwneud â 
digwyddiadau wedi eu targedu, gweithgareddau hyfforddi a chyfathrebu 
ond bod ei nod yn llawer ehangach na hyn ac yn torri ar draws yr amcanion 
allweddol eraill. Er mwyn cyflawni newid mawr ym mherfformiad Cymru 
yn Horizon 2020 mae angen annog a chefnogi newid mewn diwylliant. 
Mae angen i sefydliadau yng Nghymru ddeall manteision strategol tymor 
hir ymgysylltu â chronfeydd o’r fath er gwaethaf yr heriau y maent yn 
eu hwynebu. Mae cydweithredu yn ganolog i Horizon 2020 ac er y gall 
sefydliadau yng Nghymru eu cael eu hunain yn cystadlu am yr un cyllid ar 
adegau, mae’n eglur y bydd datblygu dull cymunedol o gronni adnoddau 
cyfyngedig (e.e. ar gyfer cyllido digwyddiadau a hyfforddiant), rhannu 
gwybodaeth ac arferion da, a gweithio tuag at amcanion cyffredin yn 
cynyddu llwyddiant holl sefydliadau Cymru. At hynny, mae hi hefyd yn 
bwysig cydnabod y bydd y gymuned hon yn ymestyn, lle bo’n briodol, y tu 
hwnt i Gymru i gynnwys rhanddeiliaid yn y DU a’r gymuned ym Mrwsel.

Mae cydbwysedd hefyd i’w daro rhwng codi ymwybyddiaeth yn eang er 
mwyn annog cyfranogwyr newydd yn Horizon 2020 (gyda negeseuon 
clir, yr un pryd, ynghylch yr her a wynebir wrth geisio mynediad at y 
cyllid cystadleuol hwn) a thargedu gweithgaredd at glystyrau presennol o 
weithgarwch. Mae perfformiad sefydliadau Cymru hyd yma yn awgrymu 
bod angen i ni wneud y ddau beth.
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Y cynnydd hyd yma

Yn dilyn lansio Horizon 2020 yn 
ffurfiol yng Nghymru ym mis Rhagfyr 
2013, cynhaliodd Uned Horizon 2020 
Ddigwyddiad Blynyddol cyntaf Horizon 
2020 yng Nghymru ym mis Chwefror 
2015 gan gynnwys rhanddeiliaid o bob 
cwr o Gymru, y DU ac Ewrop. Gyda’r 
thema o “Adeiladu grisiau at ragoriaeth 
yng Nghymru - cynyddu i’r eithaf effaith 
cyllid yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesi”, 
fe wnaeth y digwyddiad nid yn unig osod 
y cefndir o ran y dull strategol o ymdrin 
ag ymchwil ac arloesi yng Nghymru, ond 
hefyd dangosodd y cymorth ymarferol 
oedd ar gael i sefydliadau yng Nghymru i 
gael mynediad at Horizon 2020.

Mae Uned Horizon 2020 hefyd wedi 
gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid yng 
Nghymru a’r DU i ddatblygu a chydlynu 
cyfres o ddigwyddiadau wedi eu targedu 
a gweithdai, gan gynnwys digwyddiadau 
mawr megis Digidol 2015 a Venturefest 
2015. Roedd testunau arbenigol yn 
cynnwys cyfleoedd i’r sector creadigol, 
TGCh, diwydiant y gofod a thestun yn 
ymwneud â Diwydiant 4.0. Ceisiai’r Uned 

hefyd annog digwyddiadau cysylltiedig 
yng Nghymru a Brwsel lle bynnag yr oedd 
yn addas, er enghraifft, lansio Sêr Cymru II 
yng Nghymru ac ym Mrwsel.

Lle mae angen wedi cael ei nodi 
mae Uned Horizon 2020 hefyd wedi 
gweithio gyda rhanddeiliaid i ddatblygu 
digwyddiadau hyfforddi penodol. Er 
enghraifft, cefnogodd yr Uned ‘ysgol 
haf’ arloesol ar gyfer ceisiadau posibl 
am Gymrodoriaethau Unigol Marie 
Skłodowska Curie, dan arweiniad Prifysgol 
Bangor mewn partneriaeth gyda Phrifysgol 
Aberystwyth. Canlyniad hyn fu cyflwyno 7 
o gynigion i Horizon 2020.

Nodwyd gwybodaeth allweddol am 
alwadau neu ddigwyddiadau Horizon 
2020 a’i throsglwyddo hefyd drwy 
rwydweithiau anffurfiol a/neu we-
dudalennau WEFO.

Mae hanesion a gyhoeddwyd am 
lwyddiant Horizon 2020 wedi cynnwys 
Corfforaeth Microsemi (dyfarnwyd 
oddeutu £320,000 iddo) a phrosiect 
MARIBE Prifysgol Abertawe (dyfarnwyd 
oddeutu £170,000 i hwn).

Cynhelir ail Ddigwyddiad Blynyddol 
Horizon 2020 ar yr 17eg o Fawrth yng 
Nghaerdydd. Bydd y digwyddiad yn tynnu 
sylw at rai o lwyddiannau cynnar Cymru yn 
Horizon 2020, ond yn rhoi cyfle unigryw 
yr un pryd i edrych ar y strategaethau ar 
gyfer llwyddo gyda phanel o arbenigwyr. 
Bydd gweithdai manwl hefyd ar 
Ddeunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch 
(wedi eu trefnu ar y cyd gydag Addysg 
Uwch Cymru Brwsel), Rhaglen Eurostars 
(wedi ei threfnu ar y cyd gyda Rhwydwaith 
Menter Ewrop Cymru) a Diogelwch Seiber 
(wedi ei drefnu ar y cyd gyda’r Pwynt 
Arloesi a’r Clwstwr Diogelwch Seiber yng 
Nghymru).

O ran hyfforddiant, bydd mwy o bwyslais 
ar hyfforddiant ‘dosbarth meistr’ er mwyn 

gwella cyfraddau llwyddiant ceisiadau gan 
sefydliadau yng Nghymru.

Mae mwy o hanesion am lwyddiant 
yng Nghymru yn dod yn awr o’r 
rhaglen ac mae Uned Horizon 2020 yn 
gweithio gyda’r buddiolwyr i ddatblygu 
astudiaethau achos; bydd y rhain wedyn 
ar gael yn ehangach. Parheir hefyd 
i ganolbwyntio ar hybu arbenigedd 
Cymru ym Mrwsel a thu hwnt drwy 
ddigwyddiadau a sianeli cyfathrebu eraill.

Mae Uned Horizon 2020 hefyd yn bwriadu 
cynhyrchu e-fwletin ‘dewis i mewn’ 
byr, fydd yn tynnu sylw at wybodaeth 
allweddol ar gyfer cymuned Horizon 2020 
yng Nghymru.

Edrych ymlaen
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Mae Uned Horizon 2020 wedi gweithio’n 
agos gyda’r Adran Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ystod 2015 ar eu 
huchelgais i ddenu mwy o gyllid yr UE gan 
gynnwys Horizon 2020. Un canlyniad i’r 
gwaith traws-adrannol hwn fu cytuno ar 
brotocol ar gyfer cydgyllido gweithgarwch 
ymgysylltu yn Ewrop. Mae angen i Fyrddau 
Iechyd a rhanddeiliaid eraill yn y sector 
iechyd ymgysylltu â rhanbarthau eraill 
er mwyn adeiladu consortia ar gyfer 
ceisiadau am gyllid yr UE yn y dyfodol 
megis Horizon 2020. A derbyn natur y 
sector iechyd gall yr ymgysylltiad hwn 
gymryd amser ac efallai na fydd bob 

tro yn cynnwys prifysgol neu fusnes 
yng Nghymru; gall felly gael trafferth i 
gyfiawnhau cefnogaeth gan SCoRE Cymru 
a’i ddisgwyliad o gysylltiad clir â chais 
posibl am gyllid ymchwil ac arloesi yr UE. 
Mae’r protocol yn gymorth i nodi’r math 
o ymgysylltiad y gall SCoRE Cymru ei 
gefnogi ac unrhyw weithgarwch cyfochrog 
neu flaenorol a allai ddenu cefnogaeth yn 
uniongyrchol oddi wrth yr Adran Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol. Mae’r dull 
hwn o gydgyllido yn gymorth i gefnogi 
diwylliant newydd o arloesi yn y sector 
iechyd yng Nghymru.

Cysylltiadau iach
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Cynyddu i’r eithaf effaith y gefnogaeth 
bresennol a’r hyn sy’n dod i’r amlwg

Mae’r amcan allweddol hwn yn cydnabod bod swm sylweddol o sgiliau, 
profiad ac arbenigedd eisoes ar gael ar lefel Cymru, y DU a’r UE ac un o 
nodau allweddol Uned Horizon 2020 yw ymgysylltu a chanolbwyntio’r 
adnoddau hyn er budd sefydliadu yng Nghymru (mae ffigur 4 yn yr Atodiad 
yn darlunio’r egwyddor hon). Mae hon yn ffordd effeithlon o ddarparu 
llawer o’r gefnogaeth sydd ei hangen ar sefydliadau Cymreig. Bydd yn osgoi 
dyblygu ac yn gymorth i greu cymuned Horizon 2020 fywiog.

Cydnabyddir hefyd y bydd y strwythur cefnogi yn dal i newid; mae 
system gefnogi’r DU wedi esblygu’n sylweddol ers FP7 a chanlyniad y 
buddsoddiadau a wnaed gydag ESIF, fel rhan o’r ‘grisiau at ragoriaeth’, 
fydd bod mwy o ffynonellau cefnogaeth yn dod ar gael yn yr ychydig 
flynyddoedd nesaf. Mae’n bwysig bod y ffynonellau cefnogaeth fydd yn 
dod i’r amlwg yn ategu gweithgareddau presennol ac yn gymorth i gyflawni 
gwasanaeth cyson i sefydliadau Cymru.

Cydnabyddir swyddogaeth bwysig Tŷ Cymru ym Mrwsel yn y fan hon hefyd.
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Y cynnydd hyd yma

Mae Uned Horizon 2020 wedi 
ymgysylltu’n agos â rhanddeiliaid drwy 
gydol 2015 gan gynnwys Adrannau 
Llywodraeth Cymru, y sector addysg 
uwch, Innovate UK a Rhwydwaith Menter 
Ewrop i gydlynu a thargedu cefnogaeth i 
sefydliadau Cymreig a rhannu gwybodaeth 
ac arfer gorau. Mae hyn wedi cynnwys 
bod yn aelod gweithgar o rwydwaith 
Horizon 2020 Llywodraeth y DU.

Bu hefyd duedd gadarnhaol o grwpiau 
thematig/sector yn ymddiddori fwyfwy a 
chymryd rhan fwy gweithgar yn Horizon 
2020. Mae hyn yn cynnwys y sector 
gwyddorau bywyd ac iechyd drwy waith 
y Ganolfan Gwyddorau Bywyd a’r Adran 
Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
grwpiau thematig Brwsel Addysg Uwch 
Cymru, y sector bwyd, sector y gofod a’r 
sector TGCh gan gynnwys swyddogaeth 
ddatblygol y Pwynt Arloesi. Mae Uned 
Horizon 2020 wedi ceisio gweithio’n agos 
gyda’r mannau gweithgar hyn gan y gall 
gynnig cefnogaeth a chyngor arbenigol ar 

gyfer eu grŵp targed a ddylai ymdrin yn 
uniongyrchol â chyfraddau llwyddiant y 
ceisiadau o’r meysydd hynny.

Roedd canolbwynt hefyd ar hybu 
arbenigedd Cymru ym Mrwsel drwy 
gydlynu digwyddiadau a thrwy 
adeiladu ac annog cysylltiadau gyda’r 
rhwydweithiau cywir (er enghraifft y 
Fenter Vanguard a Rhwydwaith Ymchwil 
ac Arloesi Rhanbarthau Ewrop, ERRIN) 
a rhanbarthau (er enghraifft Catalonia); 
bu’r dull partneriaeth a ddangoswyd gan 
randdeiliaid o Gymru yn Nhŷ Cymru yn 
allweddol yn hyn o beth.

Bu Llysgenhadon Cyllido yr UE hefyd yn 
brysur iawn yn ymgysylltu ac yn dylanwadu 
ar randdeiliaid allweddol yn y sectorau 
cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector a 
swyddogion o’r Comisiwn Ewropeaidd. 
Ar sail canlyniadau’r ymgysylltiad hwn, 
cyhoeddwyd adroddiad dros dro ym mis 
Rhagfyr 20153 oedd yn amlinellu rhai o’u 
casgliadau a’u hargymhellion cychwynnol 
ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Disgwylir cynnydd sylweddol mewn 
gweithgarwch yn ystod 2016 wrth i’r gallu 
ymchwil ac arloesi ychwanegol a gefnogir 
drwy ESIF gynorthwyo i ddatblygu’r 
partneriaethau a’r cydweithrediadau 
allweddol sydd eu hangen i gael mynediad 
at gyllid; mae lleoliad Uned Horizon 2020 
yn WEFO yn sicrhau y bydd yn gwybod am 
y datblygiadau hyn. Caiff cefnogaeth ei 
thargedu o amgylch y gallu datblygol hwn 
yn ogystal â’r gallu sy’n bod eisoes megis y 
Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol. 

Bydd gwaith yn parhau hefyd ar sicrhau 
nad oes ‘drws anghywir’ ar gyfer 
sefydliadau Cymreig sy’n edrych am 
gefnogaeth, yn enwedig busnesau. Mae 
Ffigur 3 yn darlunio sut y caiff cysylltiadau 
presennol eu datblygu yn rhwydwaith 

Pwynt Cyswllt Cymru ar gyfer sefydliadau 
yng Nghymru sy’n chwilio am gefnogaeth 
ar Horizon 2020. Dengys y ffigur hefyd 
sut y mae’r rhwydwaith hwn yn eistedd o 
fewn cymuned ehangach Horizon 2020 
a’r ecosystem ymchwil ac arloesi yn ei 
chyfanrwydd. Rhaid pwysleisio mai model 
cyflawni ydyw hwn yn hytrach na chynllun 
perthnasau sefydlog. 

Bydd Uned Horizon 2020 yn hwyluso 
rhwydwaith Pwynt Cyswllt Cymru ac 
yn croesawu unrhyw actor/sefydliad 
sy’n dymuno ymrwymo i fod yn rhan 
o’r rhwydwaith. Disgwylir i aelodau’r 
rhwydwaith fod yn rhagweithiol yn 
gweithio gyda’r aelodau eraill ar 
ddarparu  gwasanaeth cydgysylltiedig 
cyson i sefydliadau Cymreig sy’n ystyried 

Edrych ymlaen

3  Europe Matters to Wales: EU Policy and Funding Opportunities for Wales 2014-2020, Adroddiad Dros Dro ac Argymhellion 
i Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth http://gov.wales/funding/eu-funds/eu-programmes/?lang=en
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Horizon 2020. Bydd disgwyliadau hefyd o 
gwmpas rhannu gwybodaeth a gweithio 
tuag at amcanion cyffredin megis codi 
lefel gyffredinol cyllid Horizon 2020 sy’n 
dod i Gymru. Bydd perthynas agos hefyd 
rhwng rhwydwaith Pwynt Cyswllt Cymru 
a sefydliadau o fewn cymuned ehangach 
Horizon 2020; gallai’r gymuned hon 
gynnwys actorion/sefydliadau na allant 
ymrwymo’n llwyr i rwydwaith Pwynt 
Cyswllt Cymru, sydd eisoes yn cael eu 
cynrychioli mewn rhyw ffordd gan rannau 
o’u sefydliad neu y mae eu cylch gwaith 
yn y DU neu yn Ewrop. Mae Ffigur 3 yn 
darlunio y gall y rhyngweithio fod yn llai 
cryf gyda’r actorion hyn ond mae lefel 
o ddisgwyliad er hynny y byddant yn 
ymgysylltu â system gefnogi Cymru. Yn 
olaf, mae’r rhwydwaith a’r gymuned yn 
eistedd o fewn cyd-destun yr ecosystem 
ymchwil ac arloesi ehangach. Mae 
actorion yn yr ecosystem ehangach yn 

amlwg yn bwysig iawn ond cydnabyddir 
na fyddant o bosibl yn cymryd rhan mewn 
cefnogi sefydliadau Cymru o ddydd i 
ddydd i’r un graddau. 

Mae’r model, wrth gwrs, yn newidiol a 
bydd yr actorion a’r rhwydweithiau yn 
amrywio dros amser ac fesul achos, ond 
credwn y bydd y dull hwn yn gymorth i 
sicrhau lle bynnag y bo sefydliad Cymreig 
yn cychwyn y bydd yn canfod y corff neu’r 
cyrff cywir i’w gefnogi a hynny’n gyflym.

Bydd Uned Horizon 2020 yn gweithio 
hefyd gyda’i phartneriaid i gofleidio 
unrhyw negeseuon pellach a ddaw o 
adroddiad terfynol Llysgenhadon Cyllid 
yr UE gan gynnwys yr angen i ymgysylltu 
ymhellach â’r sector preifat a chreu 
consortia a phartneriaethau adeiladol, er 
mwyn dysgu gwersi oddi wrth ranbarthau 
eraill ac ymroi i ymgysylltu ym Mrwsel.

Ffigur 3 – Y berthynas rhwng actorion allweddol Horizon 2020 o safbwynt Cymru 
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A yw’r ‘sêl rhagoriaeth’ gennych chi?

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi 
cyflwyno menter Sêl Rhagoriaeth lle y 
dyfernir label ansawdd i gynigion Horizon 
2020 a lwyddodd i basio’r trothwy 
gwerthuso ond na ellid eu cyllido dan y 
gyllideb oedd ar gael. Mae’r sêl hon yn 
nodi cynigion prosiect a all fod yn haeddu 
cyllid o ffynonellau cyllid gwahanol.

Mae Llywodraeth Cymru yn cefnogi 
egwyddor y dull hwn ac mae 
mecanweithiau eisoes yn eu lle i ddarparu 
cymorth yn yr amgylchiadau hyn. Yn wir, 
mae ein dull yn mynd ymhellach a bydd yn 
ceisio cefnogi sefydliadau sydd â chynigion 
sydd wedi methu ond wedi dod yn agos 
iawn at y trothwy gwerthuso gan eu bod 
yn amlwg y math o sefydliadau y dylem 
geisio eu targedu.

Dylai sefydliadau o Gymru sydd â ‘sêl 
rhagoriaeth’ gan y Comisiwn Ewropeaidd 
felly gysylltu ag Uned Horizon 2020 yn y 
lle cyntaf i drafod eu dewisiadau.

Os oes gan fusnes ‘sêl rhagoriaeth’ o 
broses Offeryn y Busnesau Bychain a 
Chanolig, yna gallai cefnogaeth fod ar 
gael drwy gynlluniau SMART sydd, wrth 
gwrs, yn cael eu cefnogi gan ESIF. Lle bo’n 
briodol, bydd tîm Arloesi Llywodraeth 
Cymru yn gweithio gyda’r busnes i 
weld a ellir datblygu eu cynnig dan 
gynlluniau SMART yn ogystal ag edrych 
ar ddewisiadau eraill ar gyfer cefnogi’r 
busnes. Mae hefyd y dewis o gynnig am 
gyllid SCoRE Cymru er mwyn gwella ac 
ailgyflwyno cais i Horizon 2020 a bydd 
Uned Horizon 2020 yn rhoi cyngor ynglŷn 
â hynny.

Dylai’r busnesau, sydd â chynigion sydd 
wedi syrthio’n fyr ond o ychydig o’r 
trothwy gwerthuso ar gyfer Offeryn y 

Busnesau Bychain a Chanolig, hefyd 
gysylltu ag Uned Horizon 2020. Eto, 
edrychir ar y dewisiadau sydd ar gael 
iddynt. 

Gall ceisiadau cydweithredol wrth eu natur 
fod yn fwy cymhleth; mae cyllid ESIF yn 
gofyn am ganolbwynt rhanbarthol ac felly 
efallai y bydd angen datod cais gwreiddiol 
Horizon 2020 er mwyn datblygu cynnig 
‘Cymreig’ a all ddenu cyllid. Fodd bynnag, 
caiff unrhyw ‘sêl rhagoriaeth’ ar gyfer 
ceisiadau cydweithredol yn y dyfodol 
neu gais sydd wedi syrthio ychydig yn fyr 
o’r trothwy gwerthuso eu hystyried fel 
dangosydd cryf ar gyfer cefnogaeth wedi 
ei thargedu; dylai sefydliadau gysylltu ag 
Uned  Horizon 2020 yn yr amgylchiadau 
hynny. I fusnesau, mewn llawer o 
achosion, bydd cymorth ar gael drwy 
gynlluniau SMART i edrych ymhellach ar 
eu dewisiadau. I bob sefydliad, efallai y 
bydd cymorth SCoRE Cymru yn ddewis er 
mwyn gwella eu cais a’i ailgyflwyno. Mae 
Uned Horizon 2020 hefyd mewn sefyllfa 
fanteisiol i gynghori sefydliadau ynghylch y 
tebygolrwydd o gael mynediad ar ESIF yn 
uniongyrchol ar gyfer eu cynnig ond mae 
angen cydnabod bod gan ESIF ei gofynion 
ei hun ac nid yw cefnogaeth gan ESIF yn 
debygol o fod y llwybr gorau yn y rhan 
fwyaf o achosion.

Mae’r dull hwn eisoes wedi cefnogi 
busnesau yng Nghymru. Cafodd dau 
fusnes eu nodi, drwy rwydwaith Pwynt 
Cyswllt Cymru a ddisgrifiwyd uchod, fel 
rhai oedd wedi syrthio’n fyr o ychydig o 
drothwy gwerthuso Horizon 2020. Mae un 
wedi mynd ymlaen i dderbyn cefnogaeth 
gan gynlluniau SMART ac mae un arall 
yn bwriadu ailgyflwyno ei gais yn dilyn 
ychwaneg o gymorth gan SCoRE Cymru.
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Cefnogi a datblygu ein harbenigwyr 
a’n gwerthuswyr

Fe wnaeth Astudiaeth Rychwantu Horizon 2020 nodi’r angen i hybu 
a chefnogi arbenigwyr a gwerthuswyr o Gymru sydd yn ymwneud â 
phroses Horizon 2020. Drwy eu cefnogi gallwn sicrhau bod Cymru yn 
cynyddu ei dylanwad dros weithrediad Horizon 2020 ‘yng nghoridorau 
Brwsel’ ac yn ein tro gallwn ninnau ddefnyddio eu gwybodaeth i gefnogi 
cymuned Horizon 2020 yng Nghymru. Mae hefyd yn bwysig gweithio gyda 
rhanddeiliaid i gynyddu nifer yr arbenigwyr a’r gwerthuswyr o Gymru gan y 
bydd hyn yn amlwg yn cynyddu’r effaith y byddant yn ei chael.

Mae’r amcan hwn yn anelu at symud hyn ymlaen drwy ddatblygu ‘cymuned 
ymarfer’ arbenigwyr a gwerthuswyr Horizon 2020 Cymru. Bydd hon yn 
darparu cyfrwng i nodi ffyrdd o gynorthwyo’r unigolion dan sylw a rhannu 
gwybodaeth.
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Y cynnydd hyd yma

Mae grŵp anffurfiol wedi cyfarfod 
ddwywaith, gyda’r trafodaethau yn 
dangos gwerth posibl y gweithgarwch 
hwn. Cyfyngwyd ar gynnydd pellach 
gan adnoddau ond mae’r mater hwn 
wedi derbyn sylw bellach a chynhaliwyd 
cyfarfod o’r ‘gymuned ymarfer’ ym mis 
Chwefror 2016.

Yn y cyfamser, mae Uned Horizon 2020 
wedi parhau i godi ymwybyddiaeth 
ymhlith rhanddeiliaid o’r manteision 
o gynyddu nifer yr arbenigwyr a’r 
gwerthuswyr Cymreig. Mae hefyd 
arwyddion clir bod cynnydd sylweddol 
wedi bod yn nifer yr arbenigwyr o Gymru 
sydd wedi eu dewis i werthuso cynigion yn 
Horizon 2020 o gymharu â FP7.

Edrych ymlaen

Dosbarthiadau meistr ar gyfer gwerthuswyr

Gan adlewyrchu’r canolbwynt cryf ar hybu 
arbenigedd Cymru ym Mrwsel cynhelir 
cyfres o gyfarfodydd y gymuned ymarfer 
yn ystod 2016. Gallai’r canlyniadau posibl 
gynnwys nodi mecanweithiau cefnogi 
posibl ar gyfer yr unigolion dan sylw, gan 
gynhyrchu arweiniad ‘awgrymiadau gorau’ 
ar gyfer cyrff yng Nghymru sy’n datblygu 

ceisiadau ynghyd â dadansoddiad 
o’r manteision o gael arbenigwyr/
gwerthuswyr ar gyfer eu sefydliad ac ar 
gyfer Cymru.

Anogir rhanddeiliaid i gynnig unigolion ar 
gyfer y grŵp.

Un enghraifft o fanteision y gweithgarwch 
hwn yw cynnwys gwerthuswyr yn y 
gweithdy a gynlluniwyd ar Ddeunyddiau 
a Gweithgynhyrchu Uwch (a drefnwyd 
ar y cyd gydag Addysg Uwch Cymru 
Brwsel) yn Nigwyddiad Blynyddol Horizon 
2020. Bydd gwerthuswyr o Gymru sydd â 

gwybodaeth benodol am y maes thematig 
yn rhoi cyngor sut i wella ansawdd y 
ceisiadau mewn amgylchedd gweithdy 
sy’n canolbwyntio ar hyn. Os bydd yn 
llwyddiant, gellid lledaenu’r model hwn i 
feysydd thematig eraill lle bo diddordeb.
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Atodiad –  Y modd y gall Uned Horizon 
2020 gynorthwyo sefydliadau 
Cymru

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru ar gael i gynorthwyo’r holl 
sefydliadau yng Nghymru sy’n gwneud neu’n ystyried gwneud cais am 
gyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi gan yr UE. Rydym yn gweithio’n agos 
gyda phartneriaid ar lefel Cymru, y DU a’r UE i gyd-drefnu a hwyluso’r 
ystod eang o gefnogaeth a chyngor sydd ar gael er budd sefydliadau 
yng Nghymru – gweler ffigur 4 am ddarlun o’r dull hwn. Ceisiwn hefyd 
ddylanwadu ar weithgareddau perthnasol yng Nghymru a Brwsel drwy 
godi ymwybyddiaeth, ymgysylltu a thargedu buddsoddiad y Cronfeydd 
Strwythurol.



26

Rhestr o wasanaethau allweddol

 » Darparu cyngor ac arweiniad 
cyffredinol ar Horizon 2020.

 » Cyfeirio deallus at y gefnogaeth 
arbenigol gywir ar gyfer eich 
sefydliad.

 » Cymorth ariannol ar gyfer costau 
teithio neu arbenigedd cysylltiedig 
â datblygu ceisiadau Horizon 2020 
(SCoRE Cymru).

 » Darparu cyngor arbenigol ar 
y modd y gall y Cronfeydd 
Strwythurol gefnogi ymchwil ac 
arloesi yng Nghymru, gan gynnwys 
synergeddau â Horizon 2020.

 » Mynediad at / cyfathrebu â 
rhwydwaith Pwynt Cyswllt Cymru a 
chymuned ehangach Horizon 2020.

 » Pwynt cyswllt ar gyfer sefydliadau 
Cymreig sydd â ‘Sêl Rhagoriaeth’ 
gan y Comisiwn Ewropeaidd (neu 
sgôr werthuso uchel).

 » Datblygu a chefnogi digwyddiadau / 
gweithdai wedi eu targedu.

 » Datblygu a chefnogi hyfforddiant 
Horizon 2020.

 » Datblygu a hybu astudiaethau 
achos.

 » Arweiniad strategol ar Horizon 2020 
ar gyfer Llywodraeth Cymru.

 » Cyswllt rhanbarthol ar gyfer 
Rhwydwaith Horizon 2020 
Llywodraeth y DU.

Am ragor o fanylion: 

ebost: horizon2020@cymru.gsi.gov.uk 
Ffoniwch: 0845 010 3355, 
ewch i: www.gov.wales/eu-funding

Ffigur 4 – Dull cydlynol Uned Horizon 2020 o gefnogi sefydliadau yng Nghymru   

Addysg	  	  
Uwch	  	  
Cymru	  

Tŷ	  Cymru	  	  	  
ym	  Mrwsel	  

Pwyn6au	  	  
Cyswllt	  	  

Cenedlaethol	  Adrannau	  	  
Llywodraeth	  	  

Cymru	  	  	  	  	  	  	  	  

Innovate	  	  
UK	  

Rhwydweithiau	  	  
Trosglwyddo	  
	  Gwybodaeth	  	  	  	  	  	  	  

Sefydliadau	  	  
Cymru	  

U
ne

d	  
	  

Ho
riz
on

	  2
02

0	  

Eraill...	  

Rhwydwaith	  	  
Menter	  	  
Ewrop	  

Cyrff	  Sector	  /	  
	  Thema6g	  

Y	  Comisiwn	  	  
Ewropeaidd	  	  	  	  	  	  	  	  

Cyrff	  	  
Rhanbarthol	  	  

Adrannau	  	  
Llywodraeth	  y	  	  

DU	  

Cefnogaeth	  
wedi	  ei	  thargedu’n	  fanwl	  

Adborth	  

© Hawlfraint y Goron 2016   WG27522

ISBN digidol: 978 1 4734 6191 8    ISBN argraffu 978 1 4734 6192 5


