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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), a oedd yn galw 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 hadroddiad; 

 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 wedi cael cyfle i 

wneud defnydd helaeth o drafodaethau gydag amrywiaeth eang o 

randdeiliaid yng Nghymru ac yn Ewrop, yn ogystal â’n profiad, ein 

rhwydweithiau a’n cefndiroedd ni ein hunain. Daw ein gwaith i ben pan 

gynhelir etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ym mis Mai 2016. 

Cyflwynir yr adroddiad terfynol hwn yn awr i’r Gweinidog Cyllid a Busnes a 

thrwyddi hi i Lywodraeth Cymru ac i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, ar gyfer 

ei archwilio ymhellach ac i ystyried yr argymhellion sydd wedi’u datgan 

ynddo. 

 

1.3. Cyhoeddwyd adroddiad interim gennym ym mis Rhagfyr 2015 a chafodd ei 

ddosbarthu’n eang gan y Gweinidog yn Llywodraeth Cymru, i’r Cynulliad ac 

i’r holl bartneriaid. Mae ystod o sylwadau ac awgrymiadau pwysig wedi cael 

eu derbyn gan sefydliadau partner yng Nghymru, ac ym mhob achos maent 

yn croesawu ein hargymhellion cychwynnol ac yn galw ar Lywodraeth 

Cymru i weithredu yn unol â’n hargymhellion. Mae crynodeb o’r adweithiau 

hyn wedi’i gynnwys yn Atodiad B, ac mae’r adroddiadau llawn ar gael i’r 

Grŵp Polisi Ewropeaidd, ar gyfer archwiliad manylach. Mae’r adroddiad 

terfynol hwn yn cynnwys casgliadau ein gwaith ac mae’n datgan ein 

hargymhellion ar gyfer y Llywodraeth a ddaw i rym yng Nghymru ar gyfer y 

cyfnod o 4 - 5 mlynedd sy’n weddill o’r rownd gyfredol o gyllid polisi’r UE.         
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1.4. Rydym yn cydnabod pwysigrwydd y ddadl bresennol yn y DU mewn 

perthynas â’r cwestiwn ynghylch aelodaeth barhaus o’r UE. Rydym yn 

ymwybodol bod y Prif Weinidog ac Arweinwyr yr holl bleidiau gwleidyddol 

wedi mynegi pryderon am amseriad y Refferendwm, mor agos at 

etholiadau’r Cynulliad, ac rydym hefyd yn ymwybodol y bydd y cwestiwn 

ynghylch aelodaeth o’r UE yn nodwedd amlwg yn ystod y cyfnod sy’n 

arwain at yr etholiadau hyn. Rydym wedi gweithio ar y cynsail y bydd y DU 

yn penderfynu aros oddi mewn i UE ddiwygiedig ac sy’n diwygio, ac y bydd 

Llywodraeth Cymru’r dyfodol yn dymuno cynnal perthynas gynhyrchiol a 

buddiol i’r ddwy ochr gyda’r UE. Yn wyneb arwyddocâd enfawr y 

penderfyniad hwn i Gymru ac i’r DU, rydym yn annog Llywodraeth Cymru i 

ystyried sicrhau bod adroddiad ffeithiol ar gael ar y berthynas rhwng Cymru 

a’r UE, yn enwedig mewn perthynas â’r ystod o Raglenni a Pholisïau’r UE, 

gyda’u gwahanol ffrydiau cyllido, sy’n effeithio (ac wedi effeithio) ar Gymru. 

Trwy hyn byddai’r cyhoedd yng Nghymru mewn gwell sefyllfa i fod â barn 

wybodus am y cwestiwn a ofynnir yn y Refferendwm a’r goblygiadau os 

bydd y DU yn aros yn yr UE neu’n gadael yr Undeb. 

 

1.5. Mae ein hadroddiad yn edrych ymlaen. Felly, rydym wedi cyfeirio ein 

casgliadau a’n hargymhellion tuag at ffyrdd o weithio yn y dyfodol o ran y 

peirianwaith y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ei roi yn ei le ac a fyddai’n 

gallu gweithio er budd Cymru yn ein barn ni. Rydym yn credu y gallai 

astudio ein hargymhellion ar fyrder helpu Llywodraeth Cymru i gymryd rhai 

camau yn ystod yr wythnosau sy’n weddill i gryfhau ei gallu i ddelio â’r 

heriau rhyngadrannol sydd o’i blaen a chyflawni mewn perthynas â hwy. 

 

2. Crynodeb Gweithredol o’r Argymhellion  

 
2.1    Mae Cymru’n esiampl ragorol o Wlad a ddylai fod â pherthynas eang ei 

hamrediad, sydd o fudd i’r ddwy ochr, gyda’r Undeb Ewropeaidd. Ceir 

gorgyffwrdd clir o ran polisi a gwleidyddiaeth a sbardunau economaidd, 

addysgol a chymdeithasol amlwg. Ceir ymrwymiad gwleidyddol cadarn ar y 

lefelau uchaf yn Llywodraeth Cymru i fodolaeth perthynas o’r fath. Er 

gwaethaf hyn, rydym wedi gweld yn ein gwaith nad yw ymwneud Cymru â’r  

Undeb Ewropeaidd, y tu allan i faes Cronfeydd Strwythurol yr UE a’r Polisi 

Amaethyddol Cyffredin, yn ymddangos fel pe bai iddo’r dyfnder, y cynnwys 

strategol na’r cydlyniant y byddai rhywun yn ei ddisgwyl wrth gymharu â 

rhanbarthau eraill tebyg. Felly, mae rhan fawr o’n gweithgarwch wedi 

canolbwyntio ar archwilio’r cyfleoedd i roi sylw i hyn ac mae wedi peri i ni 

lunio 7 argymhelliad allweddol, fel y rhestrir isod. Mae’r argymhellion hyn 

wedi’u datblygu a’u hesbonio’n llawnach yn adran 7 yr adroddiad hwn. 
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1. Adolygu ac ailddatgan strategaeth UE Llywodraeth Cymru, gan 

ymgorffori Fframwaith Blaenoriaethu Ewropeaidd a fyddai’n datgan yn 

glir nifer cyfyngedig o feysydd strategol allweddol fel y prif 

flaenoriaethau i Lywodraeth Cymru eu targedu a’u cefnogi yn ystod y 

cyfnod hyd at 2020.   

2. Cadarnhad gan Lywodraeth newydd Cymru ar ôl yr etholiad o’r Grŵp 

Polisi Ewropeaidd, sy’n cynnwys aelodau ar lefelau uchaf y Llywodraeth, 

dan gadeiryddiaeth y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am gyllid polisi’r 

UE.              

3. Datblygiad pellach y grŵp rhwydwaith Ewropeaidd newydd a’i ehangu i 

gynnwys amrywiaeth ehangach o randdeiliaid. 

4. Sefydlu tîm cefnogi fel sail i waith y Grŵp Polisi Ewropeaidd, gan ddwyn 

ynghyd arbenigedd o blith swyddogion polisi allweddol, SCEC a staff 

Llywodraeth Cymru ym Mrwsel.            

5. Cryfhau rôl swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel fel y ffocws 

allweddol ar gyfer gweithredu tactegol a ffynhonnell allweddol o 

wybodaeth yn sail i flaenoriaethu strategol, a’i grymuso i sbarduno 

gweithredu dilynol i wireddu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. 

6. Ystyried y trefniadau rheoli sy’n ofynnol yn y dyfodol i gryfhau’r cydlynu 

cyffredinol ar yr ystod o ffrydiau cyllido Polisi’r UE sydd ar gael i Gymru. 

7. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gyfathrebu’n eang esiamplau da sy’n 

enghreifftio effaith, posib neu wirioneddol, y mentrau Cymreig/ 

Ewropeaidd a’r gwahaniaeth y gallant ei wneud i Gymru. 

3. Cyd-destun 

 

3.1    Rydym yn cyflwyno’r adroddiad hwn ar adeg o ansicrwydd mawr.  

Arweiniodd Adolygiad Gwariant Llywodraeth y DU ym mis Tachwedd at 

bwysau arwyddocaol ar yr adnoddau sydd ar gael i Lywodraeth Cymru ar 

gyfer bwrw ymlaen â’i hamcan blaenoriaeth, yn benodol, ei dyheadau polisi 

cymdeithasol ac economaidd. Hefyd mae’r refferendwm sydd ar y gorwel ar 

aelodaeth o’r UE yn codi cwestiynau hanfodol a fydd yn effeithio ar ddyfodol 

Cymru.  

 

3.2    Ceir ymrwymiad cadarn yn Llywodraeth bresennol Cymru i bwysigrwydd 

perthynas adeiladol ac o fudd i’r ddwy ochr gyda’r Undeb Ewropeaidd. Mae 

wedi eirioli dro ar ôl tro dros bwysigrwydd strategol aelodaeth barhaus y DU 

o’r UE. Mae hyn yn cael ei weld fel rhywbeth hanfodol i ddyfodol Cymru a’i 

lle yn y byd. Mae’r cyd-fynd agos a’r “cydlyniant” yn strategaethau’r UE a 

Llywodraeth Cymru (fel y dangosir yn narpariaethau strategaeth 2020 yr UE 
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a datganiadau polisi Llywodraeth Cymru, ‘Cymru yn yr UE (2012)’ a ‘Cymru 

yn y Byd (2015)’) yn darparu cyfle pwysig i fanteisio i’r eithaf ar bolisïau’r 

UE a’u ffrydiau cyllido cysylltiedig er mwyn ychwanegu gwerth ac effaith at 

strategaethau Llywodraeth Cymru ei hun, a’i darpariaeth hyd at 2020. 

 

3.3    Mae Cymru wedi derbyn cyllid 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’. Felly mae Cymru, a 

Gorllewin Cymru a’r Cymoedd yn benodol, yn parhau’n gymwys i dderbyn y 

lefelau uchaf posib o fuddsoddiad polisi Cydlyniant a Strwythurol yr UE am 

y 4 blynedd nesaf o leiaf.   

 

3.4    Yn hanesyddol, mae Cymru wedi tueddu i ganolbwyntio sylw’r cyhoedd yn 

bennaf ar Bolisi Cydlyniant yr UE a’i Gronfeydd Strwythurol, ac ar y Polisi 

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

y Comisiwn a darpariaethau ariannol yr UE (2014-2020) yn cynnig 

amrywiaeth lawer ehangach o gyfleoedd ar draws y sbectrwm polisi. Ar ôl 

elwa o raglenni olynol yr UE, rydym wedi gweld bod rhai sefydliadau yng 

Nghymru eisoes yn meddu ar arbenigedd o ran mynediad at y cyllid UE 

craidd hwn a’i ddefnyddio, gyda’r arbenigedd wedi’i ddosbarthu ar draws 

amrywiaeth eang o sectorau a sefydliadau. Hefyd mae gan Gymru rywfaint 

o brofiad o fynediad at yr ystod o raglenni a ffrydiau cyllido eraill gan yr UE  

ond, gan gydnabod bod y rhaglenni hyn yn cael eu rheoli’n ganolog gan y 

Comisiwn Ewropeaidd, mae profiad ac arbenigedd Cymru’n fwy cyfyngedig 

ac nid yw SCEC ei hun wedi bod yn gyfrifol am y rhan fwyaf ohonynt. 

 

3.5    Serch hynny, mae anghenion strategol Cymru’n parhau’n heriol.  Mae 

angen arweiniad cadarn gan Lywodraeth Cymru, y Cynulliad Cenedlaethol 

a holl bartneriaid Cymru er mwyn creu’r trobwynt sydd ei angen yn economi 

Cymru. Mae angen rhoi hwb i sgiliau, cynhyrchiant a chyflogau, a rhoi hwb i 

fuddsoddiad mewn arloesi ac ymchwil ochr yn ochr ag angen arbennig am 

fwy o wyddonwyr ymchwil yng Nghymru, i greu busnesau bach a chanolig 

mwy ‘deallus’ ac i hybu caffael sgiliau ar lefel uwch er mwyn rhoi hwb i’r 

economi a chreu llawer mwy o swyddi o ansawdd. Ar yr un pryd, ceir pryder 

gwirioneddol o hyd ledled Cymru am raddfa eithrio cymdeithasol, lefelau 

annerbyniol o dlodi a diffyg sgiliau sylfaenol, yn enwedig ymhlith pobl ifanc. 

 

4. Dull o Weithredu a Gweithio  

 

4.1    Rydym wedi canolbwyntio ein hymdrech yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar 

dri amcan:  
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 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 sefydliadau addysg uwch a phellach) 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 gweladwy i bolisïau ac 

arferion yng Nghymru; a 

  

 Adnabod cyfleoedd penodol i’w ceisio ar sail ffordd fwy cydweithredol o 

weithio oddi mewn i fframwaith mwy strategol ledled Cymru, gan ddod â 

Llywodraeth Cymru a’r gwahanol bartneriaid a rhanddeiliaid at ei gilydd 

mewn ymdrech “Tîm Cymru” er mwyn ceisio’r cyfleoedd blaenoriaeth 

uchaf ar gyfer Cymru. 

4.2    Fel sail i’n gwaith, rydym wedi cynnal rhaglen helaeth o drafodaethau a 

buom mewn digwyddiadau ac yn hwyluso digwyddiadau, gartref ac ar lefel 

yr UE. Mae hyn wedi cynnwys cyfres o drafodaethau gyda Gweinidogion a 

swyddogion Llywodraeth Cymru, CLlLC, y WCVA, Conffederasiwn 

Diwydiant Prydain, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a Ffederasiwn y Busnesau 

Bach, a’r sectorau Addysg Uwch a Phellach, ynghyd â phartneriaid a 

rhanddeiliaid eraill amrywiol sy’n ymwneud â defnyddio a/neu ddosbarthu 

Cyllid Polisi Ewropeaidd. Mae hyn hefyd wedi ein cynnwys ni’n hybu a/neu 

gymryd rhan mewn Cynadleddau mewn nifer o feysydd polisi, ac yn fwyaf 

nodedig: Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 SCEC fis Chwefror 2015; 

cynhadledd Trydydd Sector y WCVA “Ewrop yn Bwysig i Gymru” fis Mai 

diwethaf; Cynhadledd ar y cyd Llywodraeth Cymru, CLlLC ac Addysg Uwch 

Cymru Brwsel ar Gydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd ar 2 Hydref; 

Cynhadledd Fforwm Cymru ar Ewrop ar Wneud AU yn Fwy Rhyngwladol ar 

11 Tachwedd; Cynhadledd ar Gydweithredu a Chyllid  Ewropeaidd ar gyfer 

Iechyd a Lles yng Nghymru ym mis Chwefror 2016; dau ddigwyddiad ar 

Ewrop a’r sector diwylliannol ym mis Tachwedd 2015 a mis Chwefror 2016 

a gweithdy Erasmus+ hefyd ym mis Chwefror 2016.   

 

4.3    Yn unol â’r argymhellion a gafodd eu datgan yn ein hadroddiad interim, mae 

digwyddiad arbennig ar gyfer Cymru gyfan yn cael ei gynnal ym mis Mawrth 

2016 er mwyn adolygu effeithiolrwydd strategaeth Cymru i drechu tlodi ac 

eithrio cymdeithasol. Mae wedi’i drefnu ar y cyd gan y WCVA a Llywodraeth 

Cymru. Mae disgwyl y bydd digwyddiad cyfochrog yn cael ei gynnal gyda 

phobl ifanc. Y bwriad yw hybu cydweithredu rhwng y defnydd o Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop ac Erasmus + i ganolbwyntio ar y strategaeth i 
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gryfhau’r darpariaethau yng Nghymru ar gyfer cyfleoedd addysg a 

hyfforddiant ôl-16 i bobl ifanc.                                          

 

4.4    Nod y trafodaethau a gynhaliwyd gennym gyda’r Comisiwn Ewropeaidd 

oedd darparu dealltwriaeth drwyadl o sut mae system gwneud 

penderfyniadau’r UE yn gweithredu.  Canolbwyntiwyd ar ddysgu am yr 

enghreifftiau o arfer gorau, er mwyn i Gymru ddysgu gwersi oddi wrthynt i 

wella ei pherfformiad ei hun. Cawsom gyfarfod 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, 

Gogledd Iwerddon, Fflandrys a Skane (rhanbarth yn Ne Orllewin Sweden 

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

cysylltiadau eisoes â Chymru 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. 

 

4.5    Cynhaliwyd trafodaethau gennym â staff Llywodraeth Cymru, y Cynulliad 

Cenedlaethol, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru a hefyd 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. 

 

5. Cyfleoedd mewn Meysydd Thematig Dethol                     

 

5.1    Yn yr adran hon o’n hadroddiad, rydym yn datgan canfyddiadau allweddol 

ein gwaith a ble a sut rydym yn ystyried y gallai’r rhain gynnig cyfleoedd i 

Gymru. Nid canlyniad darn eithriadol fanwl o ymchwil ydynt, ond yn hytrach 

maent yn cael eu cyflwyno fel cyfres o enghreifftiau a chyfleoedd sydd â 

pherthnasedd ehangach yn ein barn ni o ran dull adeiladol o weithredu ar 

draws y sbectrwm polisi. Mae prif feysydd ffocws casgliadau ac 

argymhellion yr adroddiad hwn yn seiliedig ar yr hyn rydym yn ei gredu yw’r 

angen tymor byr am sefydlu prosesau neilltuo adnoddau, blaenoriaethu a 

rheoli gwell yng Nghymru cyn rhoi ystyriaeth bellach i gyfleoedd allweddol. 

Serch hynny, roeddem yn teimlo ei bod yn werth casglu’r wybodaeth yn yr 

adran hon at ei gilydd yn y gobaith y bydd yn fan cychwyn defnyddiol ar 

gyfer yr ystyriaethau hynny yn fuan.                
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5.2    Fel yn ein hadroddiad interim, nid ydym wedi gallu edrych ar bob maes 

polisi sydd â dimensiwn Polisi/Cyllid Ewropeaidd. Rydym yn cydnabod yn 

llawn bod angen sylw ehangach.                                             

 

5.3    Felly aethom ati’n fwriadol i ganolbwyntio ar y meysydd thematig canlynol 

gan eu bod hefyd yn darparu enghreifftiau o’r angen am greu cydweithredu 

creadigol: 

a) Datblygiad Economaidd a Busnes    

b) Buddsoddi mewn Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid  

c) Addysg a Hyfforddiant Ôl-16     

d) Gwneud Prifysgolion yng Nghymru’n Fwy Ewropeaidd a Rhyngwladol          

e) Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol   

f) Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 

 

5.4    Ym mhob un o’r meysydd hyn, rydym wedi cyflwyno sylwadau ar gyfleoedd 

y gellid eu ceisio’n fwy effeithiol drwy well cydlynu rhwng rhanddeiliaid 

allweddol yng Nghymru, gan annog gwell cydweithredu rhwng ffrydiau 

Cyllid Polisi’r UE i gefnogi polisi Cymru. Dim ond pan fydd effaith mynd ati’n 

fwriadol i gydberthnasu’r meysydd polisi hyn yn cael ei ystyried a’i annog y 

sicrheir y budd gorau posib i Gymru, gan adeiladu ar y cydweithredu 

angenrheidiol a fydd yn cyfrannu at fwy o effeithiolrwydd. O’r herwydd, mae 

nifer o themâu’n codi dro ar ôl tro ar draws y meysydd thematig.  

 

Datblygiad Economaidd a Busnes    

 

5.5    Mae pwysigrwydd polisïau a chyllid datblygiad economaidd Ewropeaidd i 

Gymru’n gwbl glir, yn arbennig drwy’r defnydd o Bolisïau Strwythurol a 

Chydlyniant yr UE, sydd wedi helpu i gyfrannu at economi fwy cynaliadwy 

yng Nghymru. Yn erbyn y cefndir o gystadleuaeth fyd-eang gynyddol, 

mae’n rhaid i Gymru ddal ati i wella gallu cystadleuol ei sector busnes a 

manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd sy’n gysylltiedig â chynhyrchion, 

gwasanaethau a marchnadoedd newydd. Ni fydd defnydd o Gronfeydd 

Strwythurol yr UE yn unig yn creu’r newid sydd ei angen. Yn ein 

trafodaethau gyda swyddogion y Comisiwn, daeth yn glir bod y ffocws yn y 

Comisiwn Ewropeaidd yn awr ar sut gall cynlluniau grant traddodiadol 

integreiddio gyda chyllido dyledion, offerynnau ariannol a mesurau 

rheoleiddiol i sicrhau effaith gynyddol. Rhaid i hyn ddigwydd law yn llaw ag 

ymgysylltu trefnus a thryloyw â’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd 
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sector, er mwyn sicrhau bod mentrau a phrosiectau’n cael eu rhoi ar waith 

yn effeithiol ac ar y cyd, gan ddangos gwerth polisi ac ariannol ychwanegol 

cefnogaeth yr UE mewn ffordd weladwy.                                   

 

5.6    Mae’r Comisiwn hefyd yn ceisio annog a chefnogi cydweithredu traws-

genedlaethol a thraws-ranbarthol pellach fel cyfrwng i ddatblygu gallu 

economaidd strategol ledled Ewrop. Yn y cyd-destun hwn, roedd modd i ni 

edrych ar ddulliau rhanbarthau Ewropeaidd eraill o geisio mynediad at gyllid 

Cydweithredu Tiriogaethol (Interreg) a Horizon 2020. Canolbwyntiodd yr 

adolygiad hwn yn bennaf ar y sectorau Gwyddorau Bywyd a Gofal Iechyd 

yn economi Cymru, ond rydym yn ystyried y byddai’r egwyddorion a’r 

dulliau gweithredu a arsylwyd gennym yn berthnasol mewn sectorau eraill.  

 

5.7     Mae dau bwynt allweddol yn dod i’r amlwg wrth edrych ar ddulliau 

gweithredu rhanbarthau eraill yn y meysydd hyn. I ddechrau, nid yw 

ystyried potensial y cyfleoedd rhaglen hyn ar lefel uchel, gyffredinol o werth 

mawr. Maent yn rhaglenni cystadleuol iawn. Ceir llwyddiant drwy 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 benodol yn galw amdanynt. Mae 

rôl gweithgarwch ‘ar y tir’ drwy swyddogion ym Mrwsel yn allweddol bwysig 

yn y cyd-destun hwn er mwyn ymgysylltu â’r rhwydweithiau perthnasol a 

thrwy hynny adnabod ac ymwneud â phartneriaethau addawol. Yn ail, bod 

creu consortia, ar gyfer galwadau Horizon 2020 er enghraifft, yn tueddu i 

ddilyn proses tri cham: adnabod galwad briodol, creu partneriaeth leol ac 

wedyn ychwanegu’r dimensiwn rhyngwladol drwy rwydweithio Ewropeaidd. 

Oddi mewn i Wyddorau Bywyd ac Iechyd, ceir cynlluniau yng Nghymru i 

dreialu’r dull hwn o weithredu yn y dyfodol agos ac i ystyried y cymhwysedd 

mewn sectorau eraill e.e. gweithgynhyrchu.                          

 

5.8    Er mwyn i’r mentrau hyn lwyddo, rydym yn pwysleisio pwysigrwydd cael 

staff Llywodraeth Cymru sydd â phrofiad addas yn gweithio ym Mrwsel er 

mwyn deall yn llawn bwrpas y ffrydiau cyllido polisi newydd, eu perthnasedd 

posib i Gymru a sut gellir eu datblygu yn y ffordd orau. Mae buddsoddiadau 

a wneir drwy gyfrwng Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Banc 

Buddsoddi Ewrop (BBE) a’r Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol yn 

garreg gamu i hwyluso cyfranogiad yn Horizon 2020 ac i feithrin gallu ar 

gyfer cyflwyno ceisiadau llwyddiannus. 

 

5.9    O ganlyniad i’r ystyriaethau uchod yn y Comisiwn, mae ffocws cadarn ar 

annog rhanbarthau i feddwl yn nhermau sut gallant ddefnyddio cryfderau 

presennol, gallu presennol a buddsoddiadau presennol, yn enwedig o 

Gronfeydd Strwythurol yr UE yn achos Cymru, fel sail ar gyfer creu 

canolfannau a fydd yn ysgogi datblygiad economaidd a chymdeithasol. 
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Gallai’r canolfannau hyn fod wedi’u lleoli’n sectoraidd neu’n rhanbarthol 

ond, yn eu hanfod, dylent fod yn ffynhonnell o’r mas critigol sy’n 

angenrheidiol i ysgogi twf. Gellid ystyried wedyn sut i gynnwys elfennau 

eraill o’r economi ranbarthol neu sectoraidd i gyfrannu at allu cynyddol, a 

allai arwain at fuddsoddi pellach drwy ffynonellau fel Horizon 2020, BBE, y 

Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS) neu gyllid 

masnachol. Ceir enghreifftiau o ganolfannau o’r fath ar ffurf gychwynnol yng 

Nghymru eisoes, fel Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi Prifysgol Abertawe, 

Parc Gwyddoniaeth Prifysgol Bangor, rhaglen Ynys Ynni Ynys Môn, y 

Sefydliad ar gyfer Lled-ddargludydd Cyfansawdd, y ddau brosiect Dinas 

Ranbarth, Metro De Ddwyrain Cymru a’r cydweithrediadau Academaidd ac 

Awdurdodau Iechyd yn Ne Orllewin Cymru. Hefyd mae Campws Arloesi a 

Menter Aberystwyth a Chanolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil 

yr Ymennydd (CUBRIC) wedi cael cefnogaeth o Gronfeydd Strwythurol yr 

UE yn ddiweddar. Dyma enghreifftiau o weithgareddau cyfredol y gellid eu 

defnyddio fel blociau adeiladu i gyfrannu at ddull mwy strategol o weithredu 

gydag Ewrop yn y dyfodol. 

 

5.10 Rydym yn credu ei bod yn bwysig i Lywodraeth Cymru barhau i ymwneud 

yn weithredol â’r sector preifat yn Horizon 2020 a chanolbwyntio ar feithrin 

partneriaethau rhwng yr holl sectorau er mwyn sicrhau gwerth ychwanegol 

didwyll, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig. O ran y persbectif hwn, 

mae cyfleoedd yn bodoli i ddod â thair ochr y triongl gwybodaeth (h.y. 

addysg uwch, ymchwil ac arloesi gyda busnes) at ei gilydd drwy gyfranogi 

yn rhaglen Cymunedau Gwybodaeth ac Arloesi'r Sefydliad Ewropeaidd ar 

gyfer Arloesi a Thechnoleg. Ceir cwmpas clir ar gyfer cyfranogiad 

cadarnach gan Gymru yn ystod y cyfnod sydd i ddod.                                               

 

5.11 Yn y cyd-destun hwn, rydym wedi nodi sefydlu uned benodol Horizon 2020 

yn SCEC, i weithio ochr yn ochr â changen Ymchwil a Datblygu’r Gronfa 

Strwythurol. Dyma gam cyntaf gwerthfawr tuag at y gallu gweithredol 

ehangach rydym yn ei argymell yn yr adroddiad hwn. Pwrpas yr uned 

newydd hon oedd rhoi sylw i faterion mynediad a chreu cydweithredu ar 

draws ffrydiau cyllido ERDF/Horizon 2020. Er ei bod yn ddyddiau cynnar o 

hyd, mae eisoes wedi creu rhai canlyniadau positif, gyda €35m wedi’i 

neilltuo eisoes i brosiectau o Gymru. Mae’r llwyddiant gyda hybu 

cydweithredu yn y defnydd o gyllid yr UE wedi bod yr un mor gadarnhaol, 

gyda nifer o brosiectau meithrin gallu’r ERDF wedi’u cymeradwyo, ynghyd â 

buddsoddiadau ategol gan Horizon 2020 ac ERDF.    

 

5.12 Un esiampl gyfredol o’r defnydd posib o bwerau rheoleiddiol i ategu 

ymdrechion datblygiad economaidd eraill yw’r gwaith ar gynllun o’r enw 

Prosiectau Rhyngwladol o Ddiddordeb Ewropeaidd Cyffredin. Mae’r fenter 

hon yn ceisio canfod meysydd o allu strategol sy’n ddigon pwysig i Ewrop 
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fel bod ymdrechion yn cael eu gwneud i gadw gallu allweddol, mewn 

gweithgynhyrchu er enghraifft, drwy gydweithredu trawsgenedlaethol. O 

bersbectif Cymru, rydym yn credu y byddai lled-ddargludyddion cyfansawdd 

yn faes a allai elwa o’r cynllun hwn.                  

Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS) 

5.13 Mae’r defnydd o offerynnau ariannol yr UE yn cael ei gweld fel elfen 

gynyddol bwysig i sbarduno twf a chyflogaeth yn yr UE. Y Gronfa 

Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS), a sefydlwyd gan yr 

Arlywydd Juncker, yw’r esiampl gyfredol uchaf ei phroffil, ac mae’n cynnwys 

rôl lawer mwy strategol a gweithredol i BBE. 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. Gall y mecanwaith hwn gefnogi prosiectau mawr 

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

masnachol, safonol eu hunain o ran ‘gallu i fuddsoddi’. Felly rydym yn credu 

bod y CEBS yn cynnig cyfleoedd sylweddol yng Nghymru, ar draws sawl 

maes, gan gynnwys: seilwaith; ymchwil ac arloesi; addysg; iechyd; ynni a 

chyllido busnesau bychain a chanolig.   

 

5.14 Mae’r Gweinidog ar gyfer Cyllid a Busnes wedi mynd ati’n rhagweithiol iawn 

i geisio defnyddio’r offeryn ariannol newydd hwn i’r eithaf ac mae wedi bod 

yn gyfrifol am sicrhau bod ceisiadau Cymru’n rhan o gynlluniau gwaith  

CEBS. Rydym yn nodi bod y Gweinidog a’i swyddogion yn parhau i 

weithio’n rhagweithiol gyda’r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Buddsoddi 

Ewrop, a gyda Thrysorlys EM a Swyddfa’r Cabinet ar lefel y DU (drwy 

gyfrwng y Grŵp Traws-lywodraethol ar CEBS).  Mae’n bwysig bod y 

potensial hwn yn parhau i gael ei archwilio’n llawn gan Lywodraeth 

(newydd) Cymru a chan randdeiliaid eraill yng Nghymru, gan adeiladu ar 

brofiad rhagorol mentrau llwyddiannus Cymru hyd yma, Ail Gampws 

Prifysgol Abertawe yn nodedig.                   

 

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

Effeithlon, a’r datblygiad rhanbarth Four Motors, yn enghreifftiau pellach o’r 

Comisiwn yn annog ac yn hwyluso cydweithrediad traws-ranbarthol 

cynyddol er mwyn creu mas critigol uwch. Rydym yn croesawu’r newyddion 

y bydd Cymru’n cymryd rhan yn awr ym Menter Vanguard. Er nad oes gan 

y mentrau hyn gyllid uniongyrchol yn gysylltiedig â hwy bob amser yn y 

cyfnodau cynnar, eu bwriad yw dod â rhanddeiliaid at ei gilydd ac annog 

datblygu prosiectau ar y cyd, a all arwain wedyn at gyfleoedd cyllido. 

Rydym yn credu y byddai’n fanteisiol pe bai Cymru’n cymryd rhan allweddol 

yn y ddwy fenter yma. Dylid cyflwyno adolygiad o’r cyflwyniadau sydd yn yr 
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arfaeth i CEBS a chynnydd ceisiadau Cymru iddo i Lywodraeth newydd 

Cymru, ar gyfer ei adolygu ar unwaith.                              

 

5.16 Mae Fframweithiau Arbenigo Effeithlon yn esiampl arall o ffordd gyfredol y 

Comisiwn o feddwl. Mae’r rhain yn ymwneud ag annog ‘rhanbarthau’ fel 

Cymru, sydd â strategaethau Arbenigo Effeithlon, i feddwl yn arloesol am 

sut gellid defnyddio prosiectau a gefnogir drwy Gronfeydd Strwythurol yr UE 

fel sail hefyd ar gyfer ceisiadau Horizon 2020, neu ar gyfer ceisiadau am 

gyllid BBE neu hyd yn oed fel rhan o brosiectau CEBS.  Mae dau faes 

allweddol ble hoffai’r Comisiwn weld y dulliau gweithredu hyn yn cael eu 

defnyddio. Y cyntaf yw’r diddordeb cynyddol mewn hybu “Dinasoedd 

Effeithlon” a’r ail yw rhoi sylw i fater y boblogaeth sy’n heneiddio ac, yn 

arbennig, yr her o helpu unigolion i gynnal proffil egnïol ac iach wrth iddynt 

fynd yn hŷn. Mae’r meysydd a’r dulliau gweithredu hyn yn cynnig cyfleoedd 

sylweddol i Gymru gan fod gennym allu ac enw da iawn eisoes drwy, er 

enghraifft, datblygiadau’r Ddinas Ranbarth yng Nghymru a’r gwaith helaeth 

sydd ar droed yng Nghymru ar integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol. 

 

Buddsoddi mewn Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid 

 

Datblygu Ysgolion  

5.17 Rydym yn annog Llywodraeth Cymru i barhau i dynnu sylw at botensial y 

rhaglen Erasmus+ newydd i gefnogi datblygiad ysgolion, gyda’r bwriad o 

hybu ceisiadau a allai gael effaith gatalytig a systemig yng Nghymru. 

Gwelsom bryder cynyddol mewn ysgolion am hybu gwneud y cwricwlwm a 

phrofiad disgyblion yng Nghymru yn fwy rhyngwladol. Mae Erasmus + yn 

cynnig cyfleoedd i gefnogi diwygio ysgolion yn y persbectif hwn, yn ogystal 

â chynnig cymhelliant i hybu trefnu ymweliadau cyfnewid i ysgolion. Mae 

llwyddiant nodedig y fenter ysgolion yng Nghyngor Dinas Caerdydd 

(Cysylltu Ysgolion Rhyngwladol) yn sail werthfawr i annog mentrau 

cyfochrog mewn rhannau eraill o Gymru.                          

 

5.18 Gan weithio drwy’r consortia rhanbarthol presennol, sydd hefyd yn cynnwys 

Cyfarwyddwyr Addysg holl awdurdodau lleol Cymru, rydym yn credu y dylai 

Llywodraeth Cymru barhau i bwysleisio pwysigrwydd datblygu gwneud y 

cwricwla a phrofiad disgyblion yn ein hysgolion yn fwy rhyngwladol. Mae 

cwmpas trwy hynny i gyfrannu at weithredu argymhellion Donaldson1 o ran 

hybu addysg dinasyddiaeth a thrwy hynny hefyd weithredu polisi  

Llywodraeth Cymru. 

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

Graham Donaldson CB, Chwefror 2015 
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5.19 Byddai cyfranogiad yn rhai o’r llwyfannau a’r rhwydweithiau Ewropeaidd ar 

gyfer cydweithredu addysgol er mwyn adnabod a rhannu arferion da o 

werth hefyd a rhaid i Lywodraeth Cymru a’i phartneriaid addysgol fynd ati i 

geisio hynny. Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi yn awr yn Llywodraeth Cymru i 

weithredu ar gasgliadau’r gweithdy a gynhaliwyd gennym ym mis Chwefror 

2016, ar y cyd â Chyngor Prydain, ar Erasmus +, i roi momentwm newydd i 

sefydlu ceisiadau o ansawdd o Gymru, yn barod ar gyfer y gyllideb 

gynyddol a fydd ar gael o’r UE ar gyfer y rhaglen yn 2017-2020. Nodwyd 

gennym yn y cyswllt hwn y nifer fawr o fentrau a gynigiwyd ac a fu’n 

llwyddiannus yn yr Alban, gyda chefnogaeth gadarn Llywodraeth yr Alban. 

Mae gwersi i’w dysgu oddi wrth brofiad yr Alban yn y cyswllt hwn.                                                            

 

5.20 Dylai’r ymgyrch i wneud cwricwla ysgolion Cymru’n fwy rhyngwladol 

gynnwys 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. Mae adroddiad arbennig ar yr 

agwedd hon yn cael ei gyfrannu at waith y Grŵp Llywio Ieithoedd Tramor 

Modern sydd wedi’i sefydlu’n ddiweddar gan y Gweinidog Addysg a Sgiliau.  

 

5.21 Felly aethom ati i hybu’r angen am archwilio’r posibiliadau hyn ymhellach ar 

y cyd, gyda chefnogaeth Cyngor Prydain, a gyda chyfraniad gweithredol 

gan brifysgolion a cholegau Cymru. Gallai rhai o’r canolfannau rhagoriaeth 

mewn ysgolion gael eu cefnogi mewn egwyddor drwy raglen Erasmus+ fel 

canolbwynt ar gyfer hyfforddi a datblygu addysg ieithoedd tramor. Yn yr un 

modd, gellid edrych ar gyllid Erasmus+ ar gyfer cefnogi’r cynllun mentora 

sydd wedi’i sefydlu gyda Phrifysgolion gan roi cyfle i israddedigion dreulio 

amser gyda dysgwyr yn y system ysgol. 

 

5.22 Rydym yn ystyried y byddai adolygiad cyfredol ledled Cymru o’r 

darpariaethau addysgu ieithoedd tramor gan Lywodraeth newydd Cymru 

pan ddaw i rym o gymorth i sicrhau bod momentwm parhaus y tu ôl i’w 

menter Dyfodol Byd-eang ac er mwyn i Gymru adeiladu ar ei sefyllfa 

arbennig iawn fel cenedl ddwyieithog gyda dau ddiwylliant, gan fanteisio i’r 

eithaf ar ei hasedau nodedig.           

 

5.23 Yn ogystal â’r angen a’r cyfle ar unwaith i gynyddu ymwneud Cymru ag 

Erasmus+, efallai bod cwmpas hefyd i fanteisio i’r eithaf ar botensial llawn y 

Gronfa Ewropeaidd newydd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (CEBS), a 

gyhoeddwyd yn 2015 gan Lywydd Juncker y Comisiwn Ewropeaidd. Gall 
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ddarparu buddsoddiad newydd mewn addysg fel elfen ganolog mewn 

datblygiad economaidd a chymdeithasol (gweler yn gynharach ym 

mharagraff 5.13) 

 

5.24 Yn 2015, nodwyd gennym fod 1 o bob 5 oedolyn Ewropeaidd yn cael 

anhawster gyda sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol. 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 ledled y UE fel rhwyd 

diogelwch angenrheidiol i warchod rhag eithrio cymdeithasol. Mae’r sefyllfa 

yn y cyswllt hwn yng Nghymru yn peri pryder hefyd ac yn flaenoriaeth i 

Lywodraeth Cymru. Mae ystyried datrysiadau tymor hir yn hanfodol bwysig 

felly a hefyd yn ffactor greiddiol yn yr ymdrech ledled Cymru i fynd i’r afael 

â’r lefelau cynyddol o dlodi ac eithrio cymdeithasol.                                                    

 

5.25 Rydym wedi nodi bod y CEBS yn gallu cefnogi 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. Yn 

2014, er enghraifft, buddsoddodd BBE 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 BBE oddeutu 

31 biliwn ewro. 

 

5.26 Mae’r CEBS yn gyfle i Gymru ddatblygu prosiectau effeithlon sy’n creu 

buddsoddiad ffres ac arloesol mewn addysg. Gellid cyfuno’r posibiliadau 

cyfatebol rhwng y CEBS a Chronfeydd a Pholisïau Strwythurol yr UE â 

manteisio i’r eithaf ar y rhaglen Erasmus+ yn strategaeth gyffredinol yr UE i 

sbarduno diwygiad addysgol ac arferion gwell ledled Ewrop. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru fynd ati i hybu cyfleoedd Erasmus + i greu 

partneriaethau strategol er mwyn adolygu profiadau ledled Ewrop o 

ddiwygio polisïau addysg, hyfforddiant ac ieuenctid. 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 I. 

 

Addysg a Hyfforddiant Ôl-16                                 

 

5.27 Rydym yn deall bod Llywodraeth Cymru’n 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. Mae’n amlwg, erbyn 2020, y bydd rhaid i 

ni ddangos i’r cyhoedd yng Nghymru y gwahaniaeth y mae’r buddsoddiad 

cyson hwn wedi’i wneud i Gymru ac i’r Cymry. Yn ddiweddar, er enghraifft, 
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cefnogaeth sylweddol Cronfa Gymdeithasol Ewrop i gynllun prentisiaethau 

Cymru. Rydym yn rhannu pryder Llywodraeth Cymru am esbonio’r dewis o 

lwybrau y mae pobl ifanc yn gallu eu dilyn yn eu pontio cynyddol anodd o 

fyd addysg i fyd gwaith, a’u gwneud yn fwy effeithlon. Boed drwy gynlluniau 

prentisiaeth, addysg a hyfforddiant galwedigaethol pellach, cyflwyniad i 

brofiad gwaith a phrosiectau entrepreneuraidd, neu lwybrau at addysg 

uwch, y pwynt allweddol i ni yng Nghymru fel mewn mannau eraill yn Ewrop 

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. 

 

5.28 Dylid edrych yn awr ar fyrdwn adolygedig rhaglen Erasmus+, gyda’i 

haddysg alwedigaethol arwyddocaol a’i helfennau gwirfoddoli i ieuenctid,  

fel byrdwn sy’n ategu darpariaethau Cronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE). 

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

mewn perthynas â phrif elfennau datblygiad Strategaeth Llywodraeth 

Cymru ar gyfer pobl ifanc, i drawsnewid eu posibiliadau yn ein marchnad 

waith dau gyflymder. Roedd y gweithdy a drefnwyd gennym ar y cyd â 

Llywodraeth Cymru a Chyngor Prydain ar 22 Chwefror 2016 yn tynnu sylw 

at y cyfleoedd hyn ac rydym yn gobeithio y bydd yn arwain at geisiadau 

newydd o 2016 ymlaen. 

 

5.29 Mae triniaeth decach, sy’n llawer amlycach, rhwng y rhai ar lwybrau 

technegol / galwedigaethol a’r rhai sy’n ceisio dyfodol mwy academaidd, yn 

hanfodol, ond mae hyn wedi cael ei gydnabod ers canrif a mwy ond heb 

lawer o effaith. Gall ac mae ffrydiau cyllido polisi’r UE yn cefnogi adfer 

cydbwysedd o’r fath. Felly mae lle i adolygu a hybu, o bersbectif Cymru, 

ddarpariaethau ategol CGE ac Erasmus+ yn y cyswllt hwn. Rydym wedi 

ceisio annog edrych yn fwy gweithredol ar y posibiliadau hyn, yn enwedig 

drwy gydweithredu â chynlluniau CGE ac wrth gyfathrebu straeon am 

arferion da sy’n cyfuno cyllid CGE â chyllid Erasmus+. 

 

5.30 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 ledled 

Ewrop. Mae hyn yn cyd-fynd yn dda â Fframwaith Cynnydd ac Ymgysylltu 

ag Ieuenctid Llywodraeth Cymru, sy’n darparu strwythur i helpu 

awdurdodau lleol i ymgorffori egwyddorion y fframwaith yn eu gwaith, a 

thrwy hynny greu effaith systemig i ymateb i anghenion pobl ifanc ar lawr 

gwlad. Dylai asesiad diweddaru o’r gwerth i Gymru o ymgysylltu â’r cynllun 

hwn ledled y DU gael ei fwydo i waith cynllunio Llywodraeth Cymru ar gyfer 

creu ei strategaeth ieuenctid ôl-16, gan adeiladu ar y gwaith addawol sydd 

eisoes ar droed yng Nghymru. 
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5.31 Am y rhesymau hyn hefyd, rydym wedi argymell wrth y Gweinidogion y 

dylid trefnu digwyddiad arbennig yn fuan yn 2016, gyda ffocws ar y byrdwn 

o ddatblygu strategaeth Cymru a thynnu sylw at y cydweithredu rhwng cyllid 

Llywodraeth Cymru a’r gwahanol ffrydiau o gyllid polisi’r UE yn y cyswllt 

hwn. Dylid rhoi ystyriaeth arbennig yn y cyd-destun hwn i’r cyllid posib sydd 

ar gael ar gyfer gwaith ieuenctid a gwirfoddoli gan ieuenctid, a allai 

gyfrannu at feithrin hyder a grymuso pobl ifanc.  Byddai hyn hefyd wedyn yn 

galluogi’r Llywodraeth newydd a ddaw i rym yng Nghymru i edrych ymlaen 

tuag at 2020, asesu’r cynnydd sydd wedi’i wneud a phenderfynu ar y 

meysydd allweddol sydd angen cefnogaeth gyllido fwy cysylltiol er mwyn 

rhoi ei strategaeth ar waith.                                   

 

Gwneud Prifysgolion yng Nghymru’n Fwy Ewropeaidd a Rhyngwladol                     

 

5.32 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’n rhannu’r amcan hwn fel ffactor bwysig a 

chanolog yn ei hagenda ei hun ar gyfer datblygu Cymru. Mae prifysgolion 

Cymru wedi datgan i ni eu hymrwymiad cadarn i’r strategaeth hon, a’r rôl 

ganolog iawn maent yn ei chwarae yng Nghymru o ran hybu’r agenda yma 

er lles economaidd a chymdeithasol Cymru. 

 

5.33 Wrth ystyried y rhyngweithio a’r cydweithredu rhwng rhaglenni cyllido’r UE a 

mentrau Llywodraeth Cymru, rydym yn cydnabod ei bod hefyd yn hanfodol 

bwysig sicrhau bod manteisio’n llawn ar raglenni cyllido’r DU yn digwydd, i 

sicrhau bod Cymru’n hawlio ei chyfran o’r rhaglenni a weithredir gan 

Gynghorau Ymchwil y DU (RCUK). Mae hon yn ffynhonnell arwyddocaol o 

gyllid ar gyfer ymchwil prifysgolion Cymru ac mae’n rhaid i RCUK, ochr yn 

ochr â chyllid Ewropeaidd a chyllid Llywodraeth Cymru, ffurfio pecyn cyllido 

integredig i sicrhau bod prifysgolion Cymru’n gallu cystadlu’n genedlaethol 

ac yn rhyngwladol.              

  

5.34 Mae rhaglen Erasmus yr UE wedi chwarae rhan arwyddocaol mewn hybu’r 

agenda strategol hon ledled Ewrop, ac yn wir yn ehangach. Dyma 

ganolbwynt strategaeth 2020 yr UE ac mae Rhaglen Erasmus+ yn cefnogi 

creu partneriaethau strategol a chynghreiriau gwybodaeth traws-

genedlaethol, i annog arloesi ac entrepreneuriaeth a sbarduno prifysgolion i 

gydweithio â’i gilydd a chyda byd diwydiant a masnach. Mae cyfranogiad 

helaeth y prifysgolion ledled Ewrop sydd wedi llofnodi’r Siarter Ewropeaidd 

ar gyfer Addysg Uwch wedi sefydlu cytundebau newydd a chliriach rhwng 

sefydliadau a phartneriaid. 
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5.35 Mae mentrau ar y cyd drwy gyfrwng Erasmus+ yn elwa o gyllid meithrin 

gallu ac mae’r mentrau’n gallu helpu i ddiwygio polisi yn y maes hwn. Mae 

Prifysgolion Cymru wedi cymryd rhan yn rhaglen Erasmus ers ei lansio yn 

1985. Mae’r ehangu enfawr ar gyllideb 2014-2020 y Comisiwn ar gyfer y 

rhaglen Erasmus+, yn enwedig ar gyfer 2017-2020, 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. Gallai’r pwyso a’r mesur yma ddarparu darlun cliriach ledled 

Cymru o werth strategol buddsoddi mewn bod yn fwy rhyngwladol er mwyn 

hyrwyddo atyniad Cymru a phrifysgolion Cymru ar lwyfan y byd. Rhaid wrth 

ragor o dystiolaeth gan bob sefydliad addysg uwch yng Nghymru o’r 

trefniadau strategol maent yn eu gwneud yn y cyswllt hwn a’u heffaith yng 

Nghymru. 

 

5.36 Rydym yn falch bod cynhadledd wedi’i chynnal yng Nghaerdydd fis 

Tachwedd diwethaf o ganlyniad i un o’n hargymhellion cynnar. Daeth 

addysg uwch Cymru a Llywodraeth Cymru at ei gilydd i ganolbwyntio ar eu 

strategaethau ar y cyd i hybu gwneud astudio ac addysgu’n fwy 

rhyngwladol. Chwaraeodd y Gweinidog Addysg a Sgiliau a’r Gweinidog 

Cyllid a Busnes y Llywodraeth ran bwysig yn y gynhadledd, gan ddangos 

eu cefnogaeth gref. Maent wedi ei hailadrodd fel ymateb i’n hargymhellion 

yn ein hadroddiad interim hefyd. 

 

5.37 Mae cysylltiad pendant wrth gwrs rhwng gwneud addysgu ac astudio’n fwy 

rhyngwladol fel hyn â chefnogaeth strategol yr UE i fuddsoddi mewn 

ymchwil, arloesi a datblygiadau technolegol. Mae cynghreiriau gwybodaeth 

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

gydweithredu ac yn ychwanegu gwerth sylweddol at brofiad a 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, yn ogystal â darparu tystiolaeth glir o gyfradd lwyddo 

gyffredinol cyn fyfyrwyr Erasmus mewn cyflogadwyedd, o ran sicrhau 

swyddi da yn y farchnad waith. Mae symudedd myfyrwyr a staff wedi 

ehangu’n aruthrol ledled Ewrop o ganlyniad i raglen 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. 

 

5.38 Mae brand Erasmus yn gydnabyddedig ledled Ewrop eisoes ac, yn sgil 

llwyddiant Erasmus Mundus, mewn rhanbarthau eraill yn y byd hefyd. 

Oherwydd hyn, rydym wedi eirioli dros gyplysu’r fenter Cymru Fyd-eang 

newydd sy’n cael ei hybu gan Lywodraeth Cymru, mewn cydweithrediad â 



18 

 

Phrifysgolion Cymru, â brand Erasmus, er mwyn ychwanegu at enw da a 

delwedd brand Cymru a phrifysgolion Cymru yn fyd-eang. Gellid ystyried y 

cynlluniau ar gyfer y fenter Cymru Fyd-eang, a’i dewis cychwynnol o 

ranbarthau yn y byd i’w targedu ar gyfer cydweithredu arbennig, yn y  

persbectif hwn hefyd.  

 

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

ymrwymiad hwn i fod yn fwy 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 o ran profiad da, ond eto 

mae lle i fwy o fuddsoddi strategol gan ein holl sefydliadau addysg uwch a 

phellach. Oherwydd hyn, rydym wedi argymell y byddai’r 4 cam canlynol o 

ddefnydd: 

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

cyhoedd yng Nghymru 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 sylweddol sydd ar gael ar gyfer y rhaglen yn ystod y 

2/3 blynedd nesaf. 

(ii) Rydym yn argymell bod Llywodraeth Cymru’n gwahodd 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, ac asesu o bosib a oes angen rhagor o gymhelliant 

yn y system, fel sydd wedi digwydd yn yr Alban. Rydym yn deall bod 

mecanwaith yn bodoli eisoes ar gyfer adrodd yn ôl drwy gyflwyno 

Dogfennau Ymgysylltu a Chynllunio Strategol i CCAUC. Mae 

prifysgolion wedi dynodi eu parodrwydd i adeiladu ar y trefniant hwn 

gyda gwybodaeth fwy cynhwysfawr. Rydym yn credu ei bod yn bwysig 

gwneud y cyhoedd yng Nghymru’n llawer mwy ymwybodol o’r cryfderau 

sydd gennym ni yn ein sector prifysgol ac addysg uwch yng Nghymru, 

a’u cyfraniad posib at ddatblygiad economaidd, cymdeithasol a 

diwylliannol Cymru. Byddant yn fwy cefnogol iddynt o ganlyniad. 

(iii) Rydym hefyd yn argymell y gallai Llywodraeth Cymru gymryd camau i 

annog a chefnogi ymhellach y mentrau a weithredir gan golegau 

Addysg Bellach i gymryd rhan yn Erasmus+, gan dynnu sylw at y 

cynlluniau hynny (yn nodedig, y fenter lwyddiannus a gyllidir gan yr UE 

yng Ngholeg Merthyr), sydd hefyd yn cynnwys cydweithredu’n agos â 

diwydiant a masnach yng Nghymru a thramor. Mae rhai esiamplau da o 

fentrau o’r fath yn bodoli eisoes ac rydym yn argymell y dylai 

Llywodraeth Cymru ddwysau ei chydweithredu â ColegauCymru a 
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phartneriaid eraill, gan adeiladu ar gasgliadau’r gweithdy diweddar a 

gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar Erasmus +, gyda’r bwriad o annog 

ceisiadau safonol pellach i’r rhaglen yn ystod y 2/3 blynedd nesaf. 

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

Cymru (yn enwedig Erasmus) â diddordeb strategol Llywodraeth 

Cymru ei hun mewn meithrin cydweithrediad â rhai rhanbarthau partner 

penodol yn Ewrop. Mae partneriaethau Caerdydd - Leuven ac 

Abertawe - Grenoble yn enghreifftiau rhagorol y gellid eu cyplysu ag 

ymdrechion ehangach Cymru i gydweithredu â Fflandrys a 

Rhanbarthau Rhone-Alpes. Yn wir, mae lle i Lywodraeth Cymru 

adolygu unwaith eto'r cyfle i gymryd rhan fel partner cadarn o ddewis 

yn y Rhanbarthau 4 Motor (Rhone - Alpes, Lombardy, Catalonia a 

Baden - Wurttemburg). Gellid rhoi hwb sylweddol i hyn drwy gynllunio 

rhagweithiol ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a phrifysgolion Cymru 

ac adnewyddu trafodaethau ymchwiliol gyda’r rhanbarthau eraill.    

   Trechu Tlodi ac Eithrio Cymdeithasol 

5.40 Mae’r coctel andwyol o amddifadedd lluosog, diweithdra ac eithrio 

cymdeithasol yn amharu ar bob cornel o Ewrop bron ar hyn o bryd ac mae 

wedi profi’n hynod niweidiol yn y cyfnod parhaus hwn o ddirwasgiad. Mae’r 

frwydr yn erbyn lefelau twf 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. Hefyd, am y tro cyntaf, mae CGE yn gallu gwneud darpariaeth i 

gefnogi buddsoddiad mewn datblygiad plentyndod cynnar, elfen hanfodol o 

unrhyw ymosodiad cynhwysfawr ar dlodi, fel mae Llywodraeth Cymru wedi ’i 

wneud gyda’r prosiect Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE). 

 

5.41 Rydym wedi trafod y materion hyn gyda CLlLC (a’i 4 Tîm Ymgysylltu 

Rhanbarthol Ewropeaidd) a gyda chynrychiolwyr y trydydd sector a’r WCVA 

ac rydym yn cydnabod y cyfoeth o brofiad ac ymrwymiad sy’n bodoli yng 

Nghymru i helpu i sbarduno a gweithredu ymosodiad Llywodraeth Cymru ar 

lefelau tlodi. Rydym yn cydnabod hefyd y consyrn a fynegwyd yn y sector 

preifat ynghylch cyfrannu eu hymdrechion cyfrifoldeb cymdeithasol eu 

hunain at yr ymdrech gyffredinol y mae’n rhaid ei gwneud ledled Cymru er 

mwyn helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol. 

 

5.42 Roedd y gynhadledd a drefnwyd gennym ar y cyd â’r WCVA y llynedd (para 

4.2) yn canolbwyntio ar y materion hyn. Gwelsom wir gyfle i gyfuno profiad 

ac ymdrechion y trydydd sector a’r sector preifat gyda rhai’r awdurdodau 

lleol. 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.   
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5.43 Felly rydym wedi trefnu cynhadledd ym mis Mawrth 2016, gyda 

chefnogaeth a chyfranogiad y Gweinidog ar gyfer Cymunedau a Threchu 

Tlodi, i bwyso a mesur strategaeth gwrthdlodi Cymru ac i asesu’r 

effeithiolrwydd a’r potensial ar gyfer cyfuno polisïau a chyllid yr UE a 

Chymru er mwyn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol. Mae hyn wedi 

ymwneud â chomisiynu cyfraniadau i ystyried Polisi Cydlyniant yr UE a 

Rhaglen Datblygu Gwledig yr UE (gan gynnwys Leader) a’u camau 

gweithredu presennol ac arfaethedig. 

 

5.44 Yng Nghymru mae’r ail gyfradd uchaf o dlodi plant yn y DU gyfan ar ôl 

Llundain. Mae deugain y cant o’r plant mewn tlodi yng Nghymru’n dod o 

deuluoedd heb neb yn gweithio. Mae Llywodraeth Cymru’n cydnabod 

pwysigrwydd buddsoddi mewn datblygu plentyndod cynnar. Mae hwn yn 

gyfnod sylfaen hanfodol ar gyfer rhoi cychwyn i ddysgu am oes a chynnig 

cyfleoedd bywyd i’r unigolyn. Rydym wedi nodi gwaith y Gynghrair ar gyfer 

Buddsoddi mewn Plant yn y DU, y mae Cymru’n aelod ohoni drwy Plant 

yng Nghymru, sy’n cymryd rhan mewn gweithredu ehangach ar y cyd o dan 

arweiniad Cynghrair yr UE ar gyfer Buddsoddi mewn Plant. Nod eu cynllun 

gweithredu ar y cyd yw “sicrhau gweithredu argymhelliad y Comisiwn 

Ewropeaidd yn effeithiol - buddsoddi mewn plant, torri’r cylch o anfantais 

drwy hwyluso cydweithrediad rhanddeiliaid ar lefel yr UE ac ar lefel 

genedlaethol, a chefnogi gweithgareddau eirioli a chyfathrebu effeithiol”. 

Mae’r argymhelliad hwn yn darparu cyfarwyddyd defnyddiol i holl aelod 

wladwriaethau’r DU ar sut mae trechu tlodi plant a hybu lles plant. Mae 

llawer i’w ddysgu oddi wrth y profiad cymharol hwn, yn enwedig er mwyn 

lliniaru’r risg o eithrio cymdeithasol a pholisi i deuluoedd difreintiedig sydd â 

phlant dibynnol.                                                                

 

5.45 Mae amcanion strategol yr UE a Chymru’n dweud ei bod yn ofynnol 

gweithredu ynghylch y pwynt hwn fel amcan blaenoriaeth, ac maent yn ei 

hybu, gyda Chronfa Gymdeithasol Ewrop (CGE) yn arbennig 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 gwrthdlodi yng Nghymru.   

 

5.46 Gwelsom hefyd y llynedd bod cyfle i fanteisio i’r eithaf ar Gronfa Cyflogaeth 

ac Arloesi Cymdeithasol (CCAC) yr UE, sydd ochr yn ochr â CGE. Rydym 

wedi cymryd camau i annog ceisiadau o Gymru i gam nesaf cyllid CCAC. 

Hefyd mae SCEC wedi cael gwahoddiad i gyflwyno i gynhadledd mis 

Mawrth, sydd wedi’i disgrifio uchod, ei hasesiad o’r defnydd o CGE mewn 

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

hynny. 
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5.47 Eisoes yn ein hadroddiad interim aethom ati i annog ystyried yn llawn 

ymrwymiad Llywodraeth Cymru i weithredu adroddiad Andrews2 ar Dlodi a 

Diwylliant. Yn y persbectif hwn, rydym yn argymell y 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 y gellid eu hystyried fel esiampl gadarn o dargedu cyllid polisi’r UE at 

flaenoriaeth benodol gan Lywodraeth Cymru.  

 

5.48 Yn dilyn ein hymgynghoriadau ym Mrwsel y llynedd, roeddem yn bryderus 

nad yw Cymru’n cymryd rhan bellach yn y rhwydwaith Gwrthdlodi 

Ewropeaidd, sy’n rhannu arferion a syniadau polisi da ledled yr UE ac yn 

gweithredu fel cyfrwng i gynnig syniadau ar gyfer datblygu mentrau polisi’r 

UE mewn perthynas â’r pwnc allweddol hwn. Rydym yn ymgynghori 

ymhellach er mwyn annog dynodi partner priodol yng Nghymru, a hefyd 

ystyried profiad cadarnhaol Cynghrair Gwrthdlodi’r Alban. Cynhelir 

trafodaethau i’r diben hwn yn fframwaith y Gynhadledd Gwrthdlodi a 

gynhelir ym mis Mawrth ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn arwain at 

gysylltiadau cadarn o’r newydd gyda phrofiad ac arferion da mewn mannau 

eraill yn Ewrop. 

 

Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd 

 

5.49 Er ei bod yn ddyddiau cynnar o ran gweithredu rhaglenni CTE 2014-2020, 

rydym wedi nodi rhywfaint o weithredu cadarnhaol gan SCEC er mwyn 

hybu’r rhaglenni pwysig hyn yng Nghymru ac i annog cydweithredu a 

gwaith partneriaeth. Mae cydweithredu â ffrydiau cyllido eraill yn bwysig 

hefyd ac rydym yn cyflwyno sylwadau ar sut mae rhanbarthau Ewropeaidd 

eraill wedi rhoi sylw i hyn yn paragraffau 5.6 a 5.7.   

 

5.50 Mae rhaglen Iwerddon/Cymru wedi’i sefydlu’n dda yn awr ac wedi arwain at 

rai canlyniadau da.  Fodd bynnag, mae’r rhaglenni CTE eraill yn cynnig 

cyfleoedd sylweddol i Gymru hefyd ac mae’n bwysig adeiladu ar y 

momentwm a grëwyd yn 2007-13 drwy osod rhagor o bwyslais ar y rheiny 

yn ystod cyfnod rhaglennu 2014-2020. Mae hyn yn arbennig o wir am 

raglen Ardal yr Iwerydd, lle bydd cysylltiadau morol yn nodwedd o’r rhaglen, 

ac am raglen fwy Gogledd Orllewin Ewrop, sy’n targedu datblygiad 

economaidd trawsgenedlaethol ac yn galluogi dull gweithredu ar ffurf 

arweinydd / dilynwr i geisio lleihau’r annhegwch rhwng y rhanbarthau 

amrywiol. Fel gyda rhaglenni eraill, mae’n rhaid wrth ddull thematig o 

weithredu er mwyn hybu cyfleoedd ar gyfer CTE.   

                                                             
2 “Culture and Poverty” – Y Farwnes Kay Andrews, Mawrth 2014. 
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5.51 Rydym yn croesawu cyswllt cynnar y sectorau AB ac AU a llywodraeth leol 

â rhaglen Iwerddon/Cymru yn benodol, ond mae angen gwneud mwy yn 

ystod y misoedd sydd i ddod i weithio gyda diddordebau sectoraidd eraill. 

Bydd yr un mor bwysig troi’r diddordeb diamheuol yn y rhaglenni CTE yn 

geisiadau cydweithredol o safon gydag amcanion a nodau clir. Mae hyn yn 

fwy pwysig fyth wrth symud ymlaen, gyda’r ffocws cynyddol ar ganlyniadau 

yn rhaglenni 2014-2020. Felly bydd yn bwysig i geisiadau ddangos angen 

clir am ymyriad CTE a hefyd gofyniad trawsgenedlaethol didwyll. Mae’n glir 

bod gan SCEC rôl bwysig i’w chwarae mewn rhoi sylw i’r her hon a bydd 

rhaid iddi weithio gyda Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau mwy o 

ymgysylltu a chysondeb gan bwyntiau cyswllt y DU.                       

 

5.52 Mae’n ofynnol i rwydweithiau polisi ddatgan blaenoriaethau ac edrych ar y 

cyfleoedd Morol amlwg o dan y rhaglenni CTE os yw’r rhaglenni am fod yn 

llwyddiannus. Mae dysgu cymheiriaid yn faes i’w ystyried hefyd. Rydym yn 

cymeradwyo’n gryf yr angen am ymgysylltu â Thimau Ymgysylltu 

Rhanbarthol awdurdodau lleol a chreu cyswllt â Phwyntiau Cyswllt y DU er 

mwyn rhannu gwybodaeth ac i sicrhau bod blaenoriaethau rhanbarthol yng 

Nghymru’n cael eu deall yn eang. Wrth ddatblygu partneriaethau 

rhyngwladol, mae hefyd yn bwysig defnyddio’r rhanbarthau hynny ble mae 

Cymru wedi sefydlu cysylltiadau eisoes e.e. y Rhanbarthau 4 Motor.   

 

6. Casgliadau  

 

6.1    Mae’r cydweddu agos rhwng Strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru 

a Strategaeth 2020 yr UE a’i ffrydiau cyllido amrywiol, a hefyd rhwng 

ffrydiau cyllido’r UE ei hun, yn ei gwneud yn hanfodol manteisio i’r eithaf ar 

yr holl gyfleoedd sydd ar gael i Gymru. Mae’r pwysau cynyddol ar gyllid, a 

hefyd rhagolygon ariannol tymor canolig ansicr, yn cadarnhau’r angen am i 

Gymru fanteisio i’r eithaf, mewn ffordd ddychmygus, ar yr amrywiaeth o 

ffrydiau cyllido polisi sydd gan yr UE, i sicrhau’r effaith orau. 

 

6.2    Mae’r holl bartneriaid ledled Cymru yr ydym wedi ymgynghori â hwy wedi 

pwysleisio’n gadarn i ni fod rhaid wrth ddull mwy unedig o weithredu ar 

draws y Llywodraeth os am ddatblygu cydweithredu llwyddiannus rhwng 

polisïau a ffrydiau cyllido’r UE a Chymru, yn ogystal â chydweithredu 

trefnus a strwythuredig gyda’r gwahanol bartneriaid yng Nghymru, gan 

sicrhau ymgysylltu gweithredol y sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd 

sector, a hefyd y gymuned Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Mae’r pwynt 

hwn wedi cael ei bwysleisio ymhellach yn eu hymatebion i’n hadroddiad 

interim. 
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6.3    Yn galonogol, rydym eisoes wedi canfod penderfyniad eang i ganfod a 

manteisio i’r eithaf ar ystod lawer ehangach o gyfleoedd ar gyfer cefnogaeth 

cyllid polisi’r UE nag a welwyd yn flaenorol. Mae’n ymddangos bod y rhan 

fwyaf o’r adrannau yn Llywodraeth Cymru’n ymwybodol, ond i wahanol 

raddau, o berthnasedd a photensial polisïau a ffrydiau cyllido’r UE i’w 

gwaith. Fodd bynnag, rydym hefyd wedi gweld bod rhaid trosi’n fwy cyson y 

penderfyniad a’r ymwybyddiaeth yma’n flaenoriaeth weithredol sy’n cael ei 

deall yn dda ac yn eang ar gyfer ymgysylltiad Ewropeaidd a manteisio i’r 

eithaf ar gyfleoedd Ewropeaidd. 

 

6.4    Pan mae’r flaenoriaeth hon wedi cael ei chydnabod, rydym wedi gweld bod 

rhai adrannau polisi wedi cyflawni canlyniadau cychwynnol calonogol o ran 

adnabod cydweithredu posib rhwng polisi a chyllid, a allai hybu amcanion 

eu hadran.                                   

 

6.5    Fel esiampl, o dan bortffolio’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a 

Thwristiaeth, nodwyd gennym fod ymrwymiad sefydliadol a staffio eisoes yn 

yr Adran Diwydiannau Creadigol i roi sylw i’r cyfleoedd sydd ar gael o dan 

Raglen Ewrop Greadigol yr UE. Mae’r uned arbennig hon wedi cymryd 

camau i sicrhau bod sefydliadau diwylliannol yng Nghymru’n ymwybodol o 

raglenni eraill y DU a all gyfoethogi gweithgarwch diwylliannol yng 

Nghymru. Mae posibiliadau ehangach rhaglenni’r UE i gefnogi diwylliant a’r 

diwydiannau creadigol yng Nghymru’n cael eu cydnabod yn awr, yn ogystal 

â’r angen am fanteisio i’r eithaf ar y cydweithredu rhyngddynt, ac rydym yn 

deall y bydd ceisiadau am y rhain yn y dyfodol drwy’r brif adran bolisi.                                                             

 

6.6    Yr esiampl fwyaf addawol a welsom ni yn Llywodraeth Cymru, ac yr ydym 

yn tynnu sylw ati, yw’r Adran Iechyd, sy’n defnyddio nifer o egwyddorion yn 

ei threfniadaeth fewnol y byddem yn argymell eu defnyddio’n ehangach yng 

ngweinyddiaeth Cymru. Rydym yn datgan yn Atodiad D wybodaeth am y 

dull o weithredu sydd wedi’i fabwysiadu gan yr Adran Iechyd. 

 

6.7    Fodd bynnag, mae’r esiamplau uchod yn gweithredu mewn adrannau 

unigol. Ar ddechrau ein gwaith, nodwyd gennym hefyd y gellid gwella’r 

cydweithredu drwy drafod mwy rheolaidd rhwng Adrannau Llywodraeth 

Cymru mewn perthynas â’u cyfrifoldebau Ewropeaidd. I’r diben hwn, 

aethom ati i annog datblygu ‘rhwydwaith’ Ewropeaidd rhyngadrannol, yn 

cynnwys swyddogion sydd â chyfrifoldebau Ewropeaidd penodol yn eu 

portffolios. Mae’r rhwydwaith, sydd wedi cyfarfod sawl gwaith, eisoes wedi 

cynnal ymarfer mapio i weld pa arbenigedd a threfniadau cefnogi sy’n 

bodoli yng Nghymru. Mae wedi llunio grid gwybodaeth hefyd am fentrau 

polisi’r UE a’r ffrydiau cyllido cysylltiedig. Rydym yn ei gyhoeddi ochr yn 

ochr â’r adroddiad hwn (www.wefo.wales.gov.uk). Mae’r grid wedi cael ei 

lunio er mwyn hwyluso diweddaru rheolaidd i adlewyrchu’r galwadau 
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diweddaraf am gynigion ac i ddangos y cynnydd gyda manteisio ar y 

rhaglenni hyn. Mae’r rhaglenni amrywiol sydd o ddiddordeb posib i Gymru 

yn y grid wedi’u rhestru yn Atodiad E. 

 

6.8    Gyda help y rhwydwaith Ewropeaidd, rydym hefyd wedi llunio darlun 

rhagarweiniol o’r gweithgarwch a’r llwyddiannau presennol o dan y 

rhaglenni hyn. Gwelir y darlun hwn yn Atodiad F. Bydd angen ei 

ddiweddaru ymhellach yn rheolaidd.              

 

6.9    Un elfen allweddol o’n gwaith oedd ystyried sut mae Cymru, ar hyn o bryd, 

yn ceisio sicrhau’r cydweithredu gorau posib rhwng polisïau’r UE a  

Llywodraeth Cymru, a’u cymharu ag enghreifftiau Ewropeaidd perthnasol. 

Yn y cyswllt hwn, un o’r negeseuon allweddol rydym wedi’u deall o’n 

trafodaethau gyda rhanddeiliaid yw bod gennym ni yng Nghymru sylfaen 

dda o arbenigedd, brwdfrydedd a phrofiad mewn perthynas â chyllid polisi’r 

UE. Mae hyn yn trosi’n lefelau arwyddocaol o weithgarwch ac mae wedi 

arwain at nifer o ganlyniadau llwyddiannus. Fodd bynnag, ar wahân i 

feysydd penodol fel cyllid polisi Cydlyniant ac Amaethyddol, mae’r 

partneriaid yng Nghymru’n ystyried bod lefel y ffocws strategol a’r 

cydlyniant sydd ei angen i sicrhau’r manteision tymor hir gorau posib i 

Gymru angen ei wella.    

 

6.10 Mae’n ymddangos bod gan y rhanbarthau Ewropeaidd eraill a astudiwyd 

gennym fecanweithiau aeddfetach ar gyfer trosi cefnogaeth wleidyddol ar 

lefel uchel yn ddatgan eu blaenoriaethau strategol ar gyfer ceisio cyfleoedd 

cyllido’r UE wedyn drwy gydlynu effeithiol. Canfuwyd consensws gennym 

ymhlith y rhanbarthau hyn bod presenoldeb corfforol arwyddocaol a 

rhagweithiol ym Mrwsel yn fuddsoddiad pwysig ac angenrheidiol i lwyddo. 

Mae rhwydweithio ac ymgysylltu adeiladol gyda’r sefydliadau datblygiad 

economaidd, cymdeithasol, addysgol, ymchwil a diwylliannol eraill yn Ewrop 

yn cael eu hystyried fel ffyrdd angenrheidiol o gadarnhau a sicrhau 

canlyniadau da, a meithrin partneriaethau a allai wneud ceisiadau 

llwyddiannus. Nid oedd canolbwyntio’n bennaf ar enillion tymor byr a gosod 

targedau rhifol yn cael ei ystyried fel y dull mwyaf effeithiol o symud ymlaen.             

 

6.11 Yn bwysig iawn, mae datblygu rhwydweithio rhagweithiol drwy gyfrwng staff 

cymwys a brwd ym Mrwsel yn cael ei ystyried gan y rhanbarthau fel 

rhywbeth llawer iawn mwy effeithiol o ran elw ar fuddsoddiad na dim ond 

gweithgareddau cyfeirio a gynhelir yn y rhanbarth cartref. Rydym yn 

cydnabod bod angen y ddau. Roedd gan swyddfeydd Brwsel y rhanbarthau 

a archwiliwyd gennym 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 geisio 

amcanion blaenoriaeth a gwneud ymrwymiadau perthnasol i weithredu 
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ymhellach ac ymgysylltu â phartneriaid. Mae hyn hefyd yn eu galluogi i 

dderbyn cefnogaeth i gynnwys cefnogaeth arbenigol gan strwythurau eu 

Llywodraeth gartref e.e. ar gyfer secondiadau dros dro neu ymweliadau 

staff arbennig i ategu eu gwaith, er mwyn cymryd rhan mewn 

Rhwydweithiau Ewropeaidd yn ôl yr angen.            

 

6.12 Mae swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel mewn sefyllfa dda eisoes 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 mae’n 

mwynhau cysylltiadau agos, yn arbennig â swyddfeydd yr Alban a Gogledd 

Iwerddon. Fodd bynnag, rydym yn ystyried y gallai ac y dylai fod yn rhan 

allweddol o ddull mwy strategol o weithredu gan Gymru pe bai ganddi rym 

drwy fframwaith blaenoriaethu a gweithredu priodol wedi’i bennu gan 

Lywodraeth Cymru. 

 

6.13 Mae’r swyddfa hon hefyd yn cynnwys cynrychiolaeth ym Mrwsel o sector 

Addysg Uwch Cymru (SAUC) a CLlLC. Mae’r ddau sefydliad, yn eu 

hymatebion i’n hadroddiad interim, wedi tynnu sylw at y manteision posib ar 

gyfer cydweithredu y gallai’r cydleoli hwn ei sicrhau pe bai’n cael ei osod 

oddi mewn i fframwaith blaenoriaethu a gweithredol mwy cydlynol.  

 

6.14 Rydym yn ystyried y byddai rôl SCEC mewn cefnogi cyllid Polisi 

Ewropeaidd Cymru’n elwa o edrych arni o’r newydd yng ngoleuni  

argymhellion cyffredinol ein hadroddiad, yn enwedig ailystyried perthynas 

weithredol SCEC ag adrannau polisi Llywodraeth Cymru. Rydym yn 

cydnabod bod yr arbenigedd sydd wedi cronni dros y blynyddoedd yn 

SCEC, o ran rheoli cyllid polisi Strwythurol a Chydlynol, yn ased pwysig. Yn 

fwy diweddar, gwnaed SCEC yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth reoli i 

ddatblygu rhaglen Horizon 2020 yr UE.    

 

6.15 Yn benodol, rydym yn argymell bod y rhyngwyneb gweithredol rhwng SCEC 

ac adrannau polisi Llywodraeth Cymru’n cael ei adolygu a’i gryfhau. 

Cydnabyddir yr angen am gadarnhau’r dull o drin cyllid polisi’r UE yn y 

gwahanol adrannau polisi yng ngweinyddiaeth Llywodraeth Cymru er mwyn 

datblygu’r cysylltiadau rhyngddynt a SCEC. O ystyried hyn, rydym nawr yn 

credu bod angen esbonio a diffinio pontydd newydd ar gyfer deall, 

gweithredu a chyfathrebu polisi rhwng yr adrannau polisi hyn a SCEC. Dylid 

cyfeirio’r cwestiwn hwn ar gyfer yr archwiliad manwl angenrheidiol i’r Grŵp 

Polisi Ewropeaidd. Hefyd mae’r rôl werthfawr y mae SCEC yn ei chwarae ar 

hyn o bryd fel ysgrifenyddiaeth Grŵp y rhwydwaith rhyngadrannol 

Ewropeaidd yn cynnig ffordd dda o gadarnhau cysylltiadau o’r fath ac o 

sicrhau llif gwybodaeth berthnasol oddi mewn i’r rhwydwaith ac allan ohono. 
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6.16 Hyd yn oed pan fo canlyniadau llwyddiannus yn cael eu cyflawni gyda 

chyllid Ewropeaidd, rydym yn credu bod lle i fanteisio i’r eithaf ar y 

cyfleoedd i gyfathrebu’r llwyddiannau hynny a’u potensial polisi pellach yn y 

Llywodraeth ac ymhlith rhanddeiliaid allweddol a’r gymuned ehangach. Yr 

hyn sydd ei angen yn ein barn ni yw ymdrech gyfathrebu gryfach sy’n dwyn 

at ei gilydd ar draws Llywodraeth Cymru a SCEC effaith gyfun yr ystod o 

brosiectau ac ymyriadau ar lefelau rhanbarthol neu sectoraidd.         

  

7. Argymhellion 

     

7.1    Wrth lunio ein hargymhellion i Lywodraeth Cymru, mae’r ddau brif gasgliad 

a ddeilliodd o’n dadansoddiad fel a ganlyn: 

 

(i) Mae Cymru angen strwythurau rheoli a chyflawni a sbardunir gan 

flaenoriaethau, gyda ffocws strategol ac wedi’u hintegreiddio’n glir er 

mwyn sicrhau’r budd gorau posib o’r cydweithredu rhwng 

blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru a’r UE ac er mwyn elwa o’r 

gefnogaeth wleidyddol ar lefel uchel yn Llywodraeth Cymru i ymgysylltu 

Ewropeaidd. 

 

(ii) Ceir esiamplau defnyddiol mewn rhanbarthau Ewropeaidd eraill y gall 

Cymru ddysgu oddi wrthynt er mwyn cynllunio a chreu strwythur rheoli a 

chyflawni sy’n ymateb i anghenion Cymru.  

 

7.2    Felly rydym yn cyflwyno isod gyfres o argymhellion ar gyfer eu hystyried gan 

Lywodraeth Cymru i roi sylw i’r her hon. Wrth reswm, y Weinyddiaeth 

newydd a ddaw i rym fyddai’n penderfynu ar yr union drefniadau sefydliadol 

i’w cyflwyno. Rydym wedi disgrifio’r egwyddorion allweddol ddylai fod yn 

berthnasol yn ein barn ni, a’r elfennau allweddol y dylai mecanwaith 

gweithredol yn y dyfodol eu cynnwys. Rydym hefyd wedi cynnig un esiampl 

o sut gellid gweithredu hyn. Gwelir yr elfennau allweddol isod. 
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7.3    Dyma’r 3 egwyddor allweddol:  

 Blaenoriaethu. Adnabod y blaenoriaethau strategol allweddol sydd o 

bwysigrwydd i Gymru ac, yn gysylltiedig, creu gallu i gasglu a 
dadansoddi gwybodaeth fel sy’n angenrheidiol i wneud yr argymhellion 
a’r dewisiadau priodol.  

 Rheolaeth.  Creu strwythurau rheoli yn Llywodraeth Cymru a fydd yn 

cymeradwyo’r blaenoriaethau allweddol ac yn hwyluso symudedd yr 
adnoddau priodol yn Llywodraeth Cymru ei hun ac yn y gymuned 
ehangach o bartneriaid yng Nghymru. 

 Adnoddau. Y gallu i symud y lefelau priodol o adnoddau ac arbenigedd 

yng Nghymru a thrwy Dŷ Cymru er mwyn sicrhau’r canlyniadau 
blaenoriaeth cytunedig sy’n ofynnol.    

7.4    Rydym yn argymell: 

 

1. Adolygu ac ailddatgan strategaeth UE Llywodraeth Cymru, gan 

ymgorffori Fframwaith Blaenoriaethu Ewropeaidd a fyddai’n datgan 

yn glir nifer cyfyngedig o feysydd strategol allweddol fel y prif 

flaenoriaethau i Lywodraeth Cymru eu targedu a’u cefnogi yn ystod 

y cyfnod hyd at 2020.   

 Rydym yn ystyried bod angen ailddatgan Strategaeth UE 

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-2020 er mwyn datgan y prif 

linellau datblygu fel bod Cymru’n gwella ei pherfformiad 

economaidd a chymdeithasol yn ystod y cyfnod sydd i ddod.    
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 Dylai ailddatganiad strategol o’r fath ymgorffori Fframwaith 

Blaenoriaethu Ewropeaidd a fyddai’n galluogi gweinyddiaeth Cymru 

a’i phartneriaid yng Nghymru i ganolbwyntio ar y blaenoriaethau 

mwyaf allweddol yn ystod y cyfnod nesaf hwn. 

 Dylid penderfynu ar y fframwaith hwn drwy ystyried yn ofalus y 

cydweddu rhwng blaenoriaethau polisi Cymru, a’r cryfderau a’r gallu 

presennol yng Nghymru, a strategaeth a blaenoriaethau 2020 yr 

Undeb Ewropeaidd fel y dangosir isod.                      

        

 Dylid diffinio’r broses flaenoriaethu ledled strategaeth gyfan 

Llywodraeth Cymru er mwyn darparu ffocws clir a phendant ar gyfer 

ceisio a manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd cyllid polisi’r UE. Wedyn 

gellid adlewyrchu eglurder yr ymrwymiad a’r flaenoriaeth polisi yma 

yn y mecanweithiau a ddefnyddir gan yr adrannau polisi perthnasol 

yng ngweinyddiaeth Cymru er mwyn targedu’r polisïau UE hynny 

a’u cyllid sy’n effeithio ar eu portffolios. Fel hyn, byddai’n 

gwasanaethu i wella strategaeth Llywodraeth Cymru ei hun o 

gynlluniau datblygu a gweithredu.                                                        

 Y Llywodraeth nesaf fydd yn cael penderfynu ar y meysydd 

blaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt, ond mae ein gwaith a’n 

trafodaethau ni’n dynodi ei bod yn debygol y bydd cyfleoedd 

arwyddocaol mewn meysydd fel Dinasoedd Effeithlon, Gwyddorau 

Bywyd a Gofal Iechyd, effaith poblogaeth sy’n heneiddio ac 

ymddieithrio ymhlith pobl ifanc, yn enwedig os bydd hyn yn cael 
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sylw gan ymyriadau blynyddoedd cynnar. Mae gan Gymru 

gryfderau, ac felly llawer i’w gyfrannu, yn y meysydd hyn ac mae’n 

amlwg hefyd eu bod ymhlith y rhai pwysicaf i’r Comisiwn 

Ewropeaidd ar hyn o bryd. 

 Mae’r angen am flaenoriaethu ar lefel strategol hefyd yn deillio o 

raddfa ac ystod enfawr Ewrop (mwy nag 20 polisi, rhaglen a maes 

cyllid ar lefel uchel a phob un ag is-adrannau niferus). Dim ond 

drwy broses fanwl iawn o flaenoriaethu’r meysydd hynny, gan 

sicrhau’r budd gorau posib i Gymru, y gall y lefel o adnoddau y mae 

Cymru’n gallu eu cyflwyno fod ag unrhyw siawns realistig o lwyddo. 

 Dylai Fframwaith Blaenoriaethu Ewropeaidd o’r fath geisio datgan 

meysydd thematig allweddol a fyddai’n darparu cyd-destun 

blaenoriaeth strategol yn ystod y cyfnod hyd at 2020. Mae hyn yn 

adlewyrchu’r amserlenni angenrheidiol, yn ein barn ni, ar gyfer 

ymgysylltu Ewropeaidd llwyddiannus. Dylai Llywodraeth Cymru ei 

adolygu’n systematig ac yn achlysurol yng ngoleuni’r cyd-destun 

tymor canolig hwnnw.                  

 Un elfen allweddol yn y gwaith o sefydlu’r fframwaith fydd y 

wybodaeth a’r dadansoddi sy’n sail iddo. Byddai gan y tîm cefnogi y 

cyfeirir ato isod gyfrifoldeb am ddarparu llawer o hyn drwy 

ymgysylltu â rhwydweithiau a grwpiau rhanddeiliaid yng Nghymru a 

Brwsel.   

2. Cadarnhad gan Lywodraeth newydd Cymru ar ôl yr etholiad o’r 

Grŵp Polisi Ewropeaidd, sy’n cynnwys aelodau ar lefelau uchaf y 

Llywodraeth, dan gadeiryddiaeth y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb 

am gyllid polisi’r UE gyda chylch gorchwyl i wneud y canlynol: 

 Darparu, drwy gyfrwng uwch arweinwyr y Llywodraeth, arwydd clir a 

gweladwy o ymrwymiad gwleidyddol y Llywodraeth i weithredu’n 

gydlynol ac yn effeithiol strategaeth Llywodraeth Cymru, a 

phenderfyniad i fanteisio i’r eithaf ar y holl gydweithredu posib 

rhwng cyfleoedd cyllid polisi Cymru a’r UE.                                   

 Sefydlu, cyhoeddi a gweithredu Fframwaith Blaenoriaethu 

Ewropeaidd ar gyfer y cyfnod sy’n weddill i weithredu Strategaeth 

2020 yr UE.  

 Hybu’r cydweithredu angenrheidiol rhwng adrannau yn Llywodraeth 

Cymru er mwyn annog dull unedig o roi’r blaenoriaethau a ddewisir 

ar waith ac i gydlynu’r manteisio i’r eithaf ar gyllid yr UE a 

Llywodraeth Cymru i’r diben hwn.            
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 Sicrhau cydlynu a chyfathrebu hwylus rhwng adrannau polisi yn 

Llywodraeth Cymru, partneriaid allanol a staff Llywodraeth Cymru 

ym Mrwsel, er mwyn dangos ymdrech tîm ledled Cymru wrth geisio 

rhoi’r blaenoriaethau a ddewiswyd ar waith. 

 Trefnu cyswllt rheolaidd ag uwch gynrychiolwyr y sectorau 

cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector, ac Addysg Uwch a 

Phellach, er mwyn adolygu’r cydweithredu a phenderfynu ar 

ddulliau o gydweithio’n fwy effeithiol.  

 Ystyried yn benodol sut gellir cynyddu ymgysylltu’r sector preifat â 

pholisïau a rhaglenni’r UE. Bydd hyn yn hynod bwysig yng nghyd-

destun datblygu Dinas Ranbarthau yng Nghymru.      

 Rhoi adnoddau digonol i’r tîm cefnogi a defnyddio ei gyfraniad, a 

chyfraniad partneriaid eraill, i helpu i weithredu’r Fframwaith 

Blaenoriaethu Ewropeaidd. 

 Sefydlu a chymeradwyo cynllun gweithredu tactegol tymor byr i 

gydlynu’r gwaith o gynllunio adnoddau ac i rymuso gweithgarwch 

priodol drwy gyfrwng Tŷ Cymru ac ynddo. Dylai hyn gynnwys 

cynigion ar gyfer secondiadau o Lywodraeth Cymru i’r Comisiwn 

Ewropeaidd.   

 Trefnu ar gyfer craffu ar effeithiolrwydd ac effaith y trefniadau 

gweithredu a chyflawni sydd wedi’u datgan yn y Fframwaith 

Blaenoriaethu Ewropeaidd. 

3. Datblygiad pellach y grŵp rhwydwaith Ewropeaidd newydd a’i 

ehangu i gynnwys amrywiaeth ehangach o randdeiliaid. 

 Dylai ei waith ganolbwyntio ar hybu a hwyluso mwy o 

ymwybyddiaeth o’r ystod o bolisïau a rhaglenni’r UE, a mwy o 

ymgysylltu â hwy ac ar eu traws, gan gynnwys cynnal a diweddaru 

grid cyllido’r UE. Dylai’r grŵp rhwydwaith Ewropeaidd hwn dderbyn 

cyfarwyddyd gan y Grŵp Polisi Ewropeaidd ac adrodd yn ôl iddo. 

 Yn y dyfodol, dylai’r rhwydwaith Ewropeaidd cyfredol, sydd â’i 

aelodaeth o adrannau Llywodraeth Cymru, gynnwys hefyd 

gyfranogiad cynrychiolwyr priodol o’r sector preifat, o addysg uwch 

a phellach, CLlLC a’r trydydd sector, er mwyn hybu ymdrech tîm 

ledled Cymru gyfan i geisio cyfleoedd posib i Gymru. 

4. Sefydlu tîm cefnogi fel sail i waith y Grŵp Polisi Ewropeaidd, gan 

ddwyn ynghyd arbenigedd o blith swyddogion polisi allweddol, 

SCEC a staff Llywodraeth Cymru ym Mrwsel.   
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 Byddai gan y tîm hwn ddylanwad cryf yng Nghymru ac yn nhîm  

Llywodraeth Cymru ym Mrwsel. 

 Ei rôl fyddai ymgysylltu â phartneriaid allweddol yng Nghymru ac yn 

Nhŷ Cymru ym Mrwsel, er mwyn sefydlu’r wybodaeth a fyddai’n sail 

i’r Fframwaith Blaenoriaethu Ewropeaidd a sefydlu’r cynllun 

gweithredu tactegol a fyddai’n grymuso’r gweithgarwch dilynol 

angenrheidiol ym Mrwsel   

 Trwy hyn, dylai’r Grŵp Polisi Ewropeaidd fod yn barod ac yn abl i 

gadarnhau gwaith yr adrannau polisi dethol i geisio’r blaenoriaethau 

dynodedig. Gallai hefyd ddatgan anghenion yr hyrwyddwyr sydd i 

gael cymorth technegol wrth baratoi ceisiadau o safon.          

5. Cryfhau rôl swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel fel y ffocws 

allweddol ar gyfer gweithredu tactegol a ffynhonnell allweddol o 

wybodaeth yn sail i flaenoriaethu strategol, a’i grymuso i sbarduno 

gweithredu dilynol i wireddu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru.  

 Yn ogystal â staff Llywodraeth Cymru, mae Tŷ Cymru eisoes yn 

cynnwys cynrychiolaeth o Sector Addysg Uwch Cymru (SAUC) a 

CLlLC. Gellid cefnogi adnoddau ac arbenigedd y Llywodraeth a’i 

phartneriaid drwy gyfrwng secondiadau prosiect tymor byr fel sy’n 

ofynnol ac fel y diffinnir gan y Grŵp Polisi Ewropeaidd. 

 Y nod i ganolbwyntio arno yw datblygu tîm o staff sydd â sgiliau a 

phrofiad addas er mwyn galluogi’r swyddfa i chwarae a hwyluso rôl 

fwy rhagweithiol er mwyn creu’r dull o weithredu mwy unedig sydd 

ei angen ar Dîm Cymru.   

6. Ystyried y trefniadau rheoli sy’n ofynnol yn y dyfodol i gryfhau’r 

cydlynu cyffredinol ar yr ystod o ffrydiau cyllido Polisi’r UE sydd ar 

gael i Gymru.  

 Rydym yn credu ei bod yn bwysig i’r Llywodraeth a gaiff ei hethol 

yng Nghymru sicrhau dealltwriaeth o’r newydd o’r trefniadau 

sefydliadol sydd yn eu lle er mwyn gweithredu ei Strategaeth ar 

gyfer yr UE, a’r Fframwaith Blaenoriaethu Ewropeaidd sy’n cyd-

fynd, o bersbectif Strategaeth 2020 yr UE.   

 Dylai’r adolygiad hwn ystyried y sylwadau a wnaed mewn perthynas 

â SCEC ym mharagraffau 6.14 a 6.15 uchod ac, yn benodol, y rôl y 

gallai SCEC ei chwarae mewn hwyluso gweithredu yn ystod y 

cyfnod hyd at 2020. 
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7. Dylai Llywodraeth Cymru barhau i gyfathrebu’n eang esiamplau da 

sy’n enghreifftio effaith, posib neu wirioneddol, y mentrau 

Cymreig/Ewropeaidd a’r gwahaniaeth y gallant ei wneud i Gymru. 

 Un o’r elfennau hanfodol i gyfathrebu’n fwy effeithiol am 

arwyddocâd cyllid polisi’r UE i Gymru fydd i Lywodraeth Cymru, yn 

enwedig y Gweinidogion, a’i phartneriaid fanteisio ar bob cyfle i 

dynnu sylw’r cyhoedd at werth ychwanegol cyfraniad yr UE at 

Gymru o ran polisi ac yn ariannol. Byddai hyn hefyd yn cyfrannu’n 

sylweddol at sicrhau trafodaeth gyhoeddus aeddfed a gwybodus 

yng Nghymru am fanteision yr UE.           

 Yn y dyfodol agos iawn, dylid cymryd camau i ddatblygu’r trefniadau 

cyfathrebu ymhellach. Dylai’r rhain gynnwys gwybodaeth a ‘straeon 

da’ o bob Adran yn Llywodraeth Cymru am effaith gyfun 

ymyriadau’r UE/Cymru ar lefel ranbarthol, leol a sectoraidd yng 

Nghymru. 

8. Dyfodol y Rôl Lysgenhadol a Chydnabyddiaeth     

         

8.1    Mae prif gyfrifoldeb ein cylch gorchwyl gwreiddiol fel Llysgenhadon Cyllid yr 

UE wedi cael ei ysgwyddo drwy gynhyrchu’r adroddiad hwn. Rydym wedi 

manteisio ar y cyfle yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i annog cydweithwyr yn 

Llywodraeth Cymru ac yn y sefydliadau partner yng Nghymru i ymgysylltu’n 

fwy gweithredol er mwyn ceisio dull mwy unedig o weithredu, gan hybu’r 

cydweithredu angenrheidiol rhwng y trefniadau rhaglennu a chyllido yng 

Nghymru.   

 

8.2    Nid ydym yn ystyried bod achos ar hyn o bryd i gefnogi rôl barhaus i 

Lysgenhadon oddi mewn i’n cylch gorchwyl presennol. Pan fydd 

Llywodraeth Cymru, yn y presennol a’r dyfodol, yn penderfynu gweithredu 

neu beidio ynghylch yr holl argymhellion yn yr adroddiad, neu rai ohonynt, 

byddai’n briodol yn y cam hwnnw i Lywodraeth Cymru ystyried yr achos 

dros sefydlu gallu i adolygu’n annibynnol. Y prif amod ar gyfer cyfraniad 

llwyddiannus trefniant adolygu annibynnol o’r fath fyddai cael sicrwydd ei 

fod yn cael cefnogaeth lawn Llywodraeth Cymru, ac wedi’i angori’n gadarn 

gyda’r Gweinidog sy’n gyfrifol am Faterion yr UE, gan gefnogi rôl graffu 

Llywodraeth Cymru. Wrth gwrs, dylid trefnu adolygiad annibynnol o’r fath er 

mwyn sicrhau mynediad llawn o’r dechrau at y Grŵp Polisi Ewropeaidd a’i 

waith. Gellid penderfynu ar yr unigolyn/ion i’w dewis i ysgwyddo rôl asesu 

annibynnol o’r fath yng ngoleuni’r meysydd arbenigedd sy’n ofynnol er 

mwyn astudio’r meysydd thematig blaenoriaeth y penderfynir arnynt gan 

Lywodraeth Cymru. 
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8.3    Hoffem gydnabod y gefnogaeth gadarn a gawsom gan y Gweinidog Jane 

Hutt o ddechrau un ein cylch gorchwyl. Mae hi wedi chwarae rhan arweiniol 

bwysig yn Llywodraeth Cymru i annog defnydd effeithiol o holl gyfleoedd 

Cyllid Polisi’r UE sydd ar gael i Gymru. Hefyd mae hi wedi dangos esiampl 

ragorol drwy arddangos straeon da am brosiectau llwyddiannus ac addawol 

sydd o arwyddocâd i Gymru. Diolchwn iddi am ei hanogaeth gyson i’n 

gwaith ac, yn arbennig, am barchu a gwerthfawrogi ein hannibyniaeth. 

 

8.4    Yn olaf, rydym hefyd yn dymuno cydnabod ymrwymiad a chydweithrediad 

Paul Smith a’i gydweithwyr yn SCEC, sydd wedi gweithredu’n effeithlon ac 

yn gefnogol fel ysgrifenyddiaeth i’n gwaith fel Llysgenhadon. Hoffem hefyd 

ddiolch i Nia Lewis o Lywodraeth Cymru ym Mrwsel – mae ei chyngor a’i 

chysylltiadau yn y Comisiwn Ewropeaidd a gyda gwahanol rwydweithiau a 

llwyfannau Ewropeaidd wedi bod o help mawr i ni wrth i ni gyflawni ein 

cylch gorchwyl.            
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Atodiad A 

Llysgenhadon Arian UE - 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 

 

Crynodeb o'r Ymatebion i'r Adroddiad Interim – fesul Sector  

Sector AU/AB 

Rydym wedi derbyn cymeradwyaeth i’n hadroddiad interim a’n cynigion gan 

Brifysgolion Cymru, Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) a 

ColegauCymru. Rydym wedi bod yn falch o gael gweithio gyda’r sector AU yn ystod 

ein cyfnod fel Llysgenhadon Cyllid yr UE ac rydym wedi bod yn eithriadol ddiolchgar 

am eu hymgysylltu rhagweithiol, ac yn benodol, y cyfraniad positif at y gynhadledd 

Gwneud AU yn fwy rhyngwladol a hybwyd gennym ym mis Tachwedd 2015.   

Mae Prifysgolion Cymru yn cefnogi ein holl argymhellion ac yn cydnabod, yn 

benodol, ein sentiment y dylai polisïau Cymru a’r UE gydweddu a, lle bo hynny’n 

briodol, dylid manteisio i’r eithaf ar y cydweithredu rhwng ffrydiau cyllido ar lefel 

ranbarthol, genedlaethol ac Ewropeaidd i sicrhau gwell effaith. Maent hefyd yn 

croesawu ein cydnabyddiaeth o ran y rôl ganolog y mae prifysgolion yn ei chwarae 

mewn rhoi polisïau’r UE ar waith a sicrhau mynediad at gyllid yr UE yng Nghymru. 

Mae Prifysgolion Cymru’n cydnabod pwysigrwydd strategol rhaglen Horizon 2020 i 

brifysgolion Cymru o ran parhau i feithrin gallu ymchwil. Felly maent yn cefnogi’r 

angen am ddull strategol o weithredu gan Lywodraeth Cymru, ac am iddi hwyluso a 

galluogi rhanddeiliaid i ymgysylltu â pholisïau’r UE a’r rhaglenni cyllid ar sail ‘Tim 

Cymru’, gan gyfeirio at eu hymwneud hwy â’r rhaglen Sêr Cymru a sefydlu’r 

Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol.               

Hefyd maent yn croesawu sefydlu uned Horizon 2020 SCEC a menter SCoRE 

Cymru ond nid ydynt eto wedi’u darbwyllo bod ei chreu wedi arwain at gynnydd 

mewn cefnogaeth grant i Gymru. Gyda’n gilydd rydym yn credu bod angen gwneud 

mwy i annog mwy o gyfleoedd i fusnesau bach a chanolig ymwneud â rhaglenni 

cystadleuol yr UE a galluogi prifysgolion i weithio gydag ystod ehangach o 

bartneriaid diwydiannol, a thrwy hynny wella gweithgarwch presennol Rhwydwaith 

Menter Ewrop. 

Mae Prifysgolion Cymru’n cefnogi ein safbwyntiau y gall buddsoddiadau a wneir 

drwy gyfrwng ERDF, BBE a’r Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol fod yn garreg 

gamu i hwyluso cyfranogiad cynyddol yn Horizon 2020. Hefyd maent yn pwysleisio 

pwysigrwydd manteisio’n llawn ar raglenni cyllid y DU, yn enwedig y rhaglenni a 

weithredir gan Gynghorau Ymchwil y DU. 

Maent yn croesawu’r pwyslais ar bwysigrwydd presenoldeb effeithiol ym Mrwsel ond 

yn dymuno gweld mwy o gydweithredu a chydlynu ar weithgareddau rhwng staff 

Llywodraeth Cymru ac Addysg Uwch Cymru Brwsel. Maent yn tynnu sylw at yr 

angen am gyfres glir o flaenoriaethau gan y Llywodraeth i gynorthwyo gyda hyn ac i 

osgoi dyblygu gweithgarwch. Maent hefyd yn credu bod lle i wella o ran datblygu dull 
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o weithredu ‘Tŷ Cymru gyfan’ o ran cynllunio gweithgareddau ym Mrwsel gyda’i 

gilydd, gydag agwedd fwy agored tuag at rannu gwybodaeth yn seiliedig ar 

amcanion clir. Byddem yn annog yn gryf bod hyn yn cael sylw ar frys.                         

Mae Prifysgolion Cymru’n cefnogi dull cadarnhaol Llywodraeth Cymru o weithredu o 

ran ymuno â’r fenter Vanguard a byddent yn croesawu dull cydlynol o weithredu 

gyda phrifysgolion Cymru er mwyn gweithio gyda phartneriaid ar rai o’r mentrau.              

Er bod rhai llwyddiannau wedi bod yng Nghymru o dan y fenter Cymunedau 

Gwybodaeth ac Arloesi, mae amheuon o hyd ynghylch ei llwyddiant yn gyffredinol a’r 

ymrwymiadau o ran adnoddau sy’n ofynnol gan y prif bartneriaid. Mae hyn yn parhau 

i fod yn rhwystr rhag cymryd rhan. Byddai Prifysgolion Cymru’n awyddus i astudio’r 

cyfleoedd sydd wedi’u datgan o dan y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau 

Strategol gyda Llywodraeth Cymru ond, ar hyn o bryd, nid ydynt yn teimlo ei bod yn 

darparu llawer o gyfleoedd i brifysgolion y tu hwnt i’r benthyciad traddodiadol gan 

BBE. 

Maent yn cefnogi’r cyfeiriadau at bartneriaethau Ewropeaidd/Rhyngwladol strategol 

ac yn tynnu sylw at lwyddiannau rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Leuven ar 

Iechyd a Charbon Isel a rhwng Abertawe a Grenoble ar ymchwil gydweithredol. 

Mae Prifysgolion Cymru’n croesawu’r cyfleoedd o dan Erasmus+ ar gyfer ymgysylltu 

a phartneriaethau rhyngwladol ac mae’n fodlon trafod yr angen am ehangu’r 

trefniadau adrodd yn ôl blynyddol presennol i CCAUC er mwyn adlewyrchu 

ymhellach y mentrau a’r partneriaethau rhyngwladol.  

Mae Prifysgolion Cymru’n croesawu’r cynnig ar gyfer Pwyllgor Adrannol Ewropeaidd 

a byddent yn falch o gael darparu cyfraniadau rheolaidd er mwyn sicrhau bod y 

camau gweithredu arfaethedig yn cyd-fynd â strategaethau’r prifysgolion ac Addysg 

Uwch Cymru Brwsel (AUCB).  Maent yn argymell bod y blaenoriaethau a sefydlir gan 

y grŵp hwn yn cael eu bwydo drwy adrannau Whitehall ac i’r Pwyntiau Cyswllt 

Cenedlaethol ar gyfer Horizon 2020. 

Maent hefyd yn cefnogi’r angen am sefydlu cyfres glir o flaenoriaethau polisi ac yn 

galw am gyfrwng cyfathrebu agored rhwng y Llywodraeth a phrifysgolion, a hefyd 

AUCB, er mwyn sicrhau cydweithredu wrth roi’r meysydd hyn ar waith.  

Hefyd mae Prifysgolion Cymru’n cefnogi’r angen am gyfathrebu da a byddent yn 

awyddus i weithio gyda Llywodraeth Cymru i hybu esiamplau da o lwyddiannau ym 

mhrifysgolion Cymru.          

Hefyd mae CCAUC yn cynnig cefnogaeth eang i’n hargymhellion a’n cyflawniadau 

hyd yma, gan groesawu’n arbennig y cynnig i greu grŵp rhwydwaith rhyngadrannol a 

grid cyllido cysylltiedig. Fel Prifysgolion Cymru, mae hefyd yn croesawu ein 

hargymhelliad i fynegi’n glir flaenoriaethau strategol Llywodraeth Cymru ar 

ymgysylltu â’r UE, a rôl y Llywodraeth mewn hwyluso mynediad at gyfleoedd cyllid yr 

UE fel rhan o ddull ‘Tîm Cymru’ o weithredu. Hefyd, fel Prifysgolion Cymru, byddai’n 
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croesawu’r cyfle i ymwneud â’n Pwyllgor Rhyngadrannol Ewropeaidd arfaethedig a 

chael cyfrannu ato.                                    

Mae CCAUC yn cymeradwyo ein pwyslais ar yr angen am fuddsoddi mewn ymchwil 

ac arloesi a sgiliau lefel uchel i sbarduno’r economi, a’r angen am fwy o wyddonwyr 

ymchwil yng Nghymru. Mae hefyd yn cydnabod yr angen am fanteisio i’r eithaf mewn 

ffordd ddychmygus a chreadigol ar yr amrywiaeth o bolisïau a ffrydiau cyllido sydd 

gan yr UE, i greu’r effaith orau a sicrhau’r cydweithredu gorau â chyllid cartref. Mae’n 

tynnu sylw at lwyddiannau prifysgolion Cymru o dan Horizon 2020, Erasmus+ a’r 

Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd a chynigion prosiect y dyfodol.                                     

Mae’n croesawu’r pwyslais ar feithrin gallu ymchwil ac arloesi ac ymdrechion SCEC i 

hybu camau gweithredu ategol sy’n cynnwys Cronfeydd Strwythurol a Horizon 2020. 

Mae hefyd yn pwysleisio’r angen am gymeradwyo prosiectau’n gyflym er mwyn 

gwireddu’r manteision tymor hwy. Mae hefyd yn croesawu menter SCoRE Cymru ac 

yn galw ar uned Horizon 2020 SCEC i rannu data am brosiectau llwyddiannus 

Cymru a’r UE o dan Horizon 2020. Gallai hyn ddarparu gwybodaeth ddefnyddiol i 

helpu gyda hwyluso mwy o waith partneriaeth a derbyn grantiau. 

Mae CCAUC yn cydnabod y cyswllt rhwng Erasmus+ a’r fenter Cymru Fyd-eang ac 

yn dynodi y bydd yn ystyried gyda’i bartneriaid yn Cymru Fyd-eang sut gellir adeiladu 

ar lwyddiannau diweddar.           

Mae ColegauCymru yn cytuno â’r cynnig y dylai Cymru, ar gyfer yr holl gronfeydd, 

geisio gweithredu drwy dargedu, er mwyn sicrhau’r budd gorau posib o raglenni 

cyllido’r UE. Ffocws presennol ColegauCymru yw edrych ar y posibilrwydd o 

bartneriaethau gyda sefydliadau mewn rhanbarthau eraill yn Ewrop sy’n rhannu’r  

blaenoriaethau cysylltiedig ag arbenigo effeithlon, a chyflwyno dysgwyr seiliedig ar 

waith mewn sectorau allweddol i brofiad o weithio dramor. 

Mae gan ColegauCymru Gydlynydd Rhyngwladol llawn amser i gyflwyno ceisiadau 

Erasmus+ canolog ar ran y colegau AB yng Nghymru, ar gyfer symudedd dysgwyr 

galwedigaethol llawn amser a phrentisiaid. Mae’r cyfranogwyr yn ymgymryd â 

lleoliadau gwaith yn Ewrop.   

Mae rôl cydlynydd canolog yn galluogi colegau i elwa o ddull unedig o weithredu 

mewn perthynas â gwaith Ewropeaidd a Rhyngwladol. Mae’n cefnogi rhwydwaith o 

Swyddogion Ewropeaidd a Rheolwyr Rhyngwladol sy’n gweithio ledled y colegau i 

gyd ac mae’n ychwanegu gallu at y sector drwy ddatblygu a defnyddio profiad y rhai 

sy’n gweithio yng Nghymru a ledled Ewrop. Mae ganddo rwydwaith o gysylltiadau 

Ewropeaidd oddi mewn i adrannau symudedd mewn llywodraethau rhanbarthol 

(Catalunya, Gwlad y Basg, y Balearics, Baden-Wurttemburg, yr Almaen) yn ogystal â 

staff unigol mewn colegau galwedigaethol yn Ewrop. Mae hyn hefyd yn galluogi iddo 

weithredu fel canolbwynt cyswllt ar gyfer y partneriaid Ewropeaidd sy’n chwilio am 

bartneriaid yng Nghymru, gan ddosbarthu syniadau prosiect a anfonir drwy swyddfa 

Cymru Brwsel i Gymru a gweithredu yn eu cylch. 



39 

 

Felly mae ColegauCymru yn cefnogi unrhyw fenter i edrych ymhellach ar rôl adnodd 

canolog i feithrin gallu yn y gwahanol sectorau, er mwyn cynyddu’r cyllid Erasmus+ a 

ddaw i Gymru. Mae hyn yn galluogi targedu cefnogaeth ar gyfer yr ardaloedd neu’r 

buddiolwyr hynny sydd leiaf tebygol o wneud cais, heb sôn am lwyddo gyda’u 

ceisiadau. Byddai hefyd yn caniatáu i waith gael ei wneud ar sicrhau cydweithredu 

rhwng y rhaglenni CGE a weithredir gan Golegau AB a darparwyr dysgu seiliedig ar 

waith.                  

Maent yn croesawu’r angen am symud y tu hwnt i ddefnyddio trefn gyllido sydd 

wedi’i sefydlu, fel y Cronfeydd Strwythurol, er mwyn ymgorffori cyfle i bob dysgwr 

brofi, yn uniongyrchol, natur y gwaith a’r dysgu y tu hwnt i Gymru. Mae’n cytuno bod 

y profiad o sicrhau mynediad at gyllid ac, yn bwysicach, sicrhau budd o raglenni fel 

Erasmus+, yn fwy cyfyngedig ar hyn o bryd. 

Maent yn gweld y manteision o integreiddio cyfleoedd dysgu yn yr UE yn eu rôl fel y 

Pwynt Cyswllt Cenedlaethol (PCC) yng Nghymru ar gyfer y Fframwaith 

Cymwysterau Ewropeaidd, y System Gredydau Ewropeaidd ar gyfer Addysg a 

Hyfforddiant Galwedigaethol a’r Sicrwydd Ansawdd Ewropeaidd mewn Addysg a 

Hyfforddiant Galwedigaethol. Mae’r adnoddau hyn gan yr UE yn hybu tryloywder, 

symudedd a gallu i drosglwyddo cymwysterau ledled Ewrop. Mae cydnabod y dysgu 

a wneir yn ystod y cyfnodau symudedd yn Ewrop yn un o themâu allweddol rhaglen 

Erasmus+. Felly mae ColegauCymru mewn sefyllfa ragorol i barhau i ymestyn ac 

ehangu ei weithgarwch fel sefydliad mewn perthynas ag Erasmus+. 

Mae ColegauCymru wedi edrych ar yr opsiynau ar gyfer rhoi sylw i’r bylchau mewn 

cynrychiolaeth yn Nhŷ Cymru ym Mrwsel. Mae wedi penderfynu adeiladu ar ei 

berthynas bresennol gyda Phennaeth y Polisi Datblygu Economaidd, oherwydd ni 

ellir cyllido costau lleoli cynrychiolydd AB yn Nhŷ Cymru ar hyn o bryd. Bydd Prif 

Weithredwr ColegauCymru a’r Cydlynydd Rhyngwladol yn teithio i Frwsel ddiwedd 

mis Chwefror 2016 i wneud cynnydd gyda’r ymrwymiad hwn.   

Mae ColegauCymru yn cynrychioli’r colegau AB yng Ngrŵp Cynghori Gwlad (Cymru) 

Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Erasmus+ ac mae’n awgrymu bod lle, gyda 

chymorth, i ehangu ffocws y grŵp hwn i edrych ar y cydweithredu ar draws cyllid yr 

UE, a mwy o bartneriaethau strategol a cheisiadau traws-sector am gyllid Erasmus+. 

Mae ColegauCymru yn awyddus i ymwneud â thrafodaethau, digwyddiadau a 

chyfarfod cysylltiedig â chyfleoedd cyllido ehangach yr UE ac mae ar gael i gyfarfod 

swyddogion Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y sector AB yng Nghymru’n parhau i 

gael cymaint o gyllid â phosib o’r UE. 

Mae ColegauCymru yn ymwybodol o’r fenter Cymru Fyd-eang sy’n cael ei harwain 

gan brifysgolion ac mae wedi cynnal trafodaethau cadarnhaol anffurfiol gyda 

Phrifysgolion Cymru, Llywodraeth Cymru a Chyngor Prydain yng Nghymru i gynnwys 

sefydliadau eraill sy’n hybu Cymru fel cyrchfan astudio i fyfyrwyr rhyngwladol o dan 

yr un faner. Mae Cymru Fyd-eang yn gyfle rhagorol i gydweithredu ar draws y 
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sectorau addysg yng Nghymru a byddai ColegauCymru yn croesawu’r cyfle i drafod 

hyn ymhellach gyda’r sefydliadau perthnasol.                   

Mae Cyngor Prydain, sy’n rhan o Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+, a’r Asiantaeth 

Genedlaethol ei hun, wedi ysgrifennu atom hefyd ar ôl cynnal gweithdy Erasmus+ ar 

y cyd â Llywodraeth Cymru, a hybwyd gennym ni, ar 22 Chwefror. 

Mae Cyngor Prydain yn cydnabod bod y defnydd o raglen Erasmus+ yng Nghymru 

ar draws y rhan fwyaf o’r sectorau yn is na’r disgwyl yn ôl cyfran Cymru o boblogaeth 

y DU. Mae cynyddu’r defnydd a helpu rhanddeiliaid i sicrhau bod prosiectau a gyllidir 

gan Erasmus+ yn cyd-fynd â blaenoriaethau strategol a pholisi Llywodraeth Cymru 

(gan gynnwys ffrydiau cyllido eraill) yn flaenoriaeth iddynt hwy yn 2016.  

Maent yn awgrymu bod argaeledd adnodd canolog (dynol fel rheol), fel y 

gwasanaeth cynghori, cyfryngu a chefnogaeth dechnegol a ddarparwyd gan 

ColegauCymru yn y sector Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol, a’r gefnogaeth 

cyn ac ar ôl derbyn dyfarniad a ddarparwyd gan wasanaeth Cysylltu Ysgolion yn 

Rhyngwladol Cyngor Caerdydd, yn allweddol i sicrhau ymgysylltu cadarn. Er mwyn 

cynyddu lefelau cymryd rhan Cymru, a helpu i feithrin gallu er mwyn sicrhau 

ymgysylltu da drwy gydol gweddill y rhaglen, maent felly’n cynnig y dylai Llywodraeth 

Cymru gynnig rhyw fuddsoddiad cymedrol, gyda chyfyngiadau amser, i gefnogi 

adnodd canolog pellach o’r natur yma. Maent hefyd yn awgrymu y gallai Llywodraeth 

Cymru ystyried addasrwydd defnyddio targedau o ran sefydliadau’n cymryd rhan yn 

y rhaglen. 

Mae Cyngor Prydain yn awgrymu y gall Llywodraeth Cymru, drwy hybu Erasmus+ yn 

systematig drwy strwythurau presennol y Llywodraeth (y consortia addysg 

rhanbarthol yn bennaf, ond hefyd drwy fentrau fel Dyfodol Byd-eang ac ysgolion 

Arloesi), helpu i addysgu rhanddeiliaid i sicrhau bod eu blaenoriaethau’n cyd-fynd â 

blaenoriaethau Cymru gyfan, gan sicrhau bod unrhyw gynnydd mewn cyfranogiad yn 

canolbwyntio ar flaenoriaethau’r Llywodraeth ac yn cyd-fynd â hwy. Er enghraifft, 

maent yn awgrymu bod cyfle mawr i ddefnyddio symudedd a phartneriaethau 

rhyngwladol i sicrhau cyfleoedd dysgu rhyngwladol ac esiamplau o arfer gorau mewn 

meysydd sy’n ategu blaenoriaethau cyffredinol y Llywodrareth.                        

Mae Asiantaeth Genedlaethol Erasmus+ yn y DU yn croesawu’r adroddiad interim ac 

yn cytuno â safbwyntiau Cyngor Prydain. Mae’n cyflwyno’r sylwadau ychwanegol 

canlynol:                    

 Croesawu’r ffocws ar Erasmus+ o dan Addysg, Hyfforddiant ac Ieuenctid ac 

yn tynnu sylw at y ffaith eu bod wedi dechrau edrych ar sut gellir gwneud y 

rhaglen yn amlycach ledled Cymru (yng nghanolbarth a gogledd Cymru yn 

benodol), gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru. Bydd y rhaglen yn elwa o 

gefnogaeth barhaus o’r math yma.                   
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 Er mwyn sicrhau bod y rhaglen yn cael yr effaith orau posib ledled Cymru, 

byddent yn croesawu cydweithredu â chyrff rheoli a phersonél rhaglenni eraill 

yr UE, er mwyn gwella eu gallu i estyn allan at y grwpiau targed perthnasol a’r 

rhwydweithiau presennol yn effeithiol. Yn benodol, byddent yn croesawu creu 

cysylltiadau gweithredol â thîm rheoli rhaglen CGE yn Llywodraeth Cymru. 

 Maent yn gefnogol iawn i’r pwyntiau a wnaed ynghylch ffrwyno’r rhaglen yn 

fwy effeithiol i gefnogi polisïau Llywodraeth Cymru. 

 Maent yn cytuno â’r sylwadau a wnaed ynghylch gwerth adolygu cyfranogiad 

prifysgolion Cymru yn rhaglen Erasmus+, ochr yn ochr â chyfeiriad clir at 

fanteision ymwneud â’r rhaglen gan Lywodraeth Cymru. Mae lefelau 

presennol cyfranogiad y sefydliadau addysg uwch yn anghytbwys ac efallai y 

bydd adolygiad cynhwysfawr yn gyfrwng i ddechrau gwneud iawn am hyn. 

Llywodraeth Leol  

Rydym wedi cael nifer o gyfarfodydd adeiladol iawn gyda CLlLC a’r Timau 

Ymgysylltu Rhanbarthol ac rydym yn eithriadol gefnogol i’r gwaith rhagorol maent 

wedi ymwneud ag o, gan gynnwys eu cysylltiadau â’r Byrddau Partneriaeth 

Rhanbarthol i geisio creu model cyflawni mwy integredig a strategol. Rydym hefyd yn 

croesawu presenoldeb CLlLC ym Mrwsel a’r berthynas waith ragweithiol sy’n bodoli 

yn Nhŷ Cymru a thu hwnt.                 

Mae CLlLC wedi dangos cefnogaeth i’n holl argymhellion cychwynnol ac mae’n 

awyddus i weithio gyda’r holl bartneriaid allweddol er mwyn datblygu’r rhain.                          

Mae’n gefnogol iawn i’r angen am fecanwaith priodol ar gyfer gweithio ar bolisïau a 

rhaglenni cyllido’r UE gyda’r holl bartneriaid a’r rhanddeiliaid allweddol ac mae’n 

croesawu ein hargymhellion yn y maes hwn, gan gynnwys ein menter i sefydlu 

rhwydwaith rhyngadrannol a grid cyllido i gyd-fynd. Byddem yn cefnogi ei barn y 

dylai’r aelodaeth o’r rhwydwaith gael ei hymestyn yn y pen draw i gynnwys 

partneriaid a rhanddeiliaid eraill (gan gynnwys CLlLC), er mwyn sicrhau dull unedig o 

weithredu. 

Hefyd mae CLlLC yn croesawu ein hargymhelliad y dylai Llywodraeth Cymru 

ganolbwyntio ei hymgysylltu Ewropeaidd ar flaenoriaethau polisi allweddol, gan 

adlewyrchu’r strategaethau sydd wedi’u datgan mewn dogfennau allweddol, fel y 

Rhaglen Lywodraethu. Mae’n pwysleisio ei bod yn bwysig i hyn adlewyrchu dull o 

weithredu ledled y Llywodraeth gyfan, sy’n cael ei gydlynu a’i hwyluso ar y lefel 

uchaf, gan gynnwys uwch swyddogion o bob Adran ac adrodd yn ôl i Weinidogion 

Llywodraeth Cymru. Mae CLlLC yn tynnu sylw at flaenoriaethau a chyfleoedd mewn 

meysydd fel trechu tlodi, diweithdra ieuenctid, yr agenda Twf Gwyrdd a 

Chynaliadwyedd, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.                                          

Rydym yn gefnogol iawn i’w barn y dylid adlewyrchu’r dull gweithredu hwn sydd â 

mwy o ffocws yn y Strategaeth Ewropeaidd newydd ar gyfer Cymru, ac y dylai fod yn 
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rhan o ymgynghoriad â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol, a’i ategu drwy 

ddatblygu Cynllun Gweithredu a Rhaglen Waith ar y cyd.                  

Rydym yn croesawu rôl ragweithiol CLlLC mewn cefnogi pedwar aelod Cymru o 

Bwyllgor y Rhanbarthau a’u hymdrechion i adeiladu ar hyn er mwyn arddangos 

arferion da Cymru a dysgu oddi wrth wledydd a rhanbarthau tebyg. Maent yn 

cydnabod ymgysylltu presennol Llywodraeth Cymru ond yn dymuno gweld hyn yn 

cael ei ymestyn ymhellach drwy, er enghraifft, cael mwy o’u swyddogion yng 

Nghaerdydd a Brwsel i ymgymryd â chefnogaeth ‘arbenigol’ o bersbectif polisi 

Cymru, a chymryd rhan mewn mentrau ar y cyd, fel rhai o’r dyfarniadau a’r 

cynadleddau penodol a drefnir gan Bwyllgor y Rhanbarthau.       

Byddai CLlLC yn croesawu mwy o drafod a gweithio ar y cyd, gyda phartneriaid a 

sefydliadau allweddol yng Nghymru ac yn Nhŷ Cymru ym Mrwsel, ynghylch ystyried  

y cyfleoedd ar gyfer defnyddio eu trefniadau rhwydwaith a phartneriaeth. Maent 

hefyd yn gweld mwy o weithio ar y cyd rhwng y Rhwydweithiau Ewropeaidd sydd 

wedi’u lleoli yng Nghymru, fel Grŵp Swyddogion Ewropeaidd Llywodraeth Leol 

Cymru, y Rhwydweithiau o Swyddogion ac Ymarferwyr AU ac AB Ewropeaidd a 

Fforwm Ewropeaidd y Trydydd Sector, fel yr allwedd i wireddu’r dull mwy casgliadol, 

arloesol a rhagweithiol o ymwneud â rhannu gwybodaeth a gallu er mwyn helpu 

sefydliadau Cymru i sicrhau canlyniadau gwell gyda chyllid yr UE.  

Mae CLlLC yn cytuno â’n barn bod Swyddfa Ewropeaidd Llywodraeth Cymru ym 

Mrwsel mewn sefyllfa dda i chwarae rôl bwysicach a mwy creiddiol mewn creu’r dull 

o weithredu mwy unedig sydd ei angen er mwyn i Gymru fanteisio i’r eithaf ar 

gyfleoedd holl Raglenni a Mentrau Cyllid yr UE. Byddai’n croesawu dull mwy 

rhagweithiol o weithredu wrth geisio cyfleoedd, yn seiliedig ar fodel yr Alban, gan 

weithio’n agosach â’i phartneriaid yn Nhŷ Cymru, ac ASEau Cymru. Gellir cyflawni 

hyn drwy gyfrwng cyfarfodydd partneriaeth rheolaidd, cyfres o ddigwyddiadau polisi 

ffocws ar lefel uchel gyda themâu penodol, gyda’r amcan o arddangos arferion da 

Cymru, rhwydweithio a meithrin perthnasoedd gyda gwledydd a rhanbarthau tebyg. 

Mae WCVA wedi ein cyfeirio at adroddiad diweddar (Ionawr 2016), “Adroddiad i 

Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar weithgareddau cynrychiolwyr Cymru ar Bwyllgor y 

Rhanbarthau yr UE”. Mae hwn yn cynnwys nifer o argymhellion a chasgliadau, gan 

adleisio ein rhai ni i raddau helaeth, ac rydym ni a CLlLC yn gefnogol iawn iddynt: 

 “Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru i drefnu cynhadledd UE 

flynyddol i adolygu ymgysylltu yn yr UE ac i ddatgan blaenoriaethau ar gyfer y 

flwyddyn ganlynol. Byddai’r digwyddiad hwn yn dwyn ynghyd ASEau Cymru, 

Cadeiryddion y Cynulliad, Gweinidogion perthnasol, cynrychiolwyr Pwyllgor y 

Rhanbarthau a rhanddeiliaid Cymru”.  

 “Llywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth adolygedig ar gyfer yr UE yn unol 

ag argymhellion adroddiadau Pwyllgor CLA a’r Pwyllgor Menter a Busnes a 

fabwysiadwyd yn 2014. Dylai’r strategaeth hon ar gyfer yr UE gynnwys cynllun 
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gweithredu cyfryngau / cyfathrebu, gyda’r nod o gryfhau’r cyfathrebu a’r sylw i 

sut mae Cymru’n ymgysylltu yn yr UE”. 

 “Cynulliad Cenedlaethol Cymru i fabwysiadu datrysiad cyn diwedd y Cynulliad 

presennol ac ar ddechrau’r pumed Cynulliad yn datgan ei gefnogaeth i 

aelodaeth barhaus y DU (a Chymru) o’r UE”. 

Y Sector Preifat 

Rydym wedi cyfarfod Conffederasiwn Diwydiant Prydain a Ffederasiwn y Busnesau 

Bach yng Nghymru ac wedi cael ymateb ysgrifenedig ffurfiol gan Sefydliad 

Cyfarwyddwyr Cymru.                  

Mae SCC yn croesawu ein rhestr o ystyriaethau a chynigion ac yn pwysleisio y dylid 

rhoi sylw priodol iddynt, a chynnwys pob rhan o’r wlad, pob sector yn yr economi, a’r 

sectorau preifat a chyhoeddus a’r trydydd sector fel ei gilydd. Mae’n dynodi y 

byddai’n dda gweld ymgymryd â darn cymharol gadarn o waith ar y cyfleoedd yn y 

DU ar gyfer gweithio ar y cyd ar faterion cyffredin. Dylai hynny gynnwys y 

llywodraeth ganolog a llywodraeth leol yn Lloegr, yn ogystal â’r gweinyddiaethau 

datganoledig eraill. 

Maent yn teimlo bod yr adroddiad interim yn cynnwys llawer iawn o addewid ar gyfer 

model mwy effeithiol wrth symud ymlaen ac y byddai’n bwysig i ni sicrhau 

gweithredu er mwyn rhoi’r argymhellion ar waith. 

Maent yn gefnogol iawn i’r farn y byddai mwy o ymwybyddiaeth o’r rhaglenni a’r 

mentrau niferus sy’n llifo o Ewrop, a gwell cydlynu arnynt, nid yn unig gyda’r sector 

cyhoeddus ond hefyd gyda mentrau preifat a’r trydydd sector, yn helpu i sicrhau’r 

manteision gorau posib o fath priodol o fuddsoddiad cyhoeddus. 

Maent yn pwysleisio bod cyfathrebu da ar draws yr holl sectorau’n bwysig er mwyn 

manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i ddefnyddio’r ffrydiau cyllido Ewropeaidd hyn yn 

fwy effeithiol. Mae gan hynny botensial nid yn unig i ddefnyddio’r cyllid hwnnw yn y 

ffordd orau, ond hefyd i ddangos, mewn ffordd ymarferol, y manteision sydd i’w cael 

o weithio’n gadarnhaol gyda’n partneriaid Ewropeaidd ar draws y sectorau 

cyhoeddus a phreifat.        

Mae Sefydliad y Cyfarwyddwyr yn cytuno â’r anghenion strategol rydym wedi’u 

datgan ar gyfer Cymru mewn perthynas â’r angen am roi hwb i sgiliau a chyflogau, yr 

angen am fusnesau bach a chanolig mwy deallus, ac ati. Fodd bynnag, er mwyn 

sicrhau bod y sgiliau priodol yn cael eu datgan, maent yn pwysleisio ei bod yn 

hanfodol i lais busnes gael ei glywed. 

Maent hefyd yn tynnu sylw at y ffaith y dylai’r gwersi a ddysgir oddi wrth ymgysylltu’n 

llawn â’r sector amaethu gael eu rhoi ar waith yn ehangach ar draws y sector preifat. 

Os yw’r casgliad ehangach o gronfeydd i gael ei ddefnyddio’n llawn, dylid edrych eto 

ar y dull sector o weithredu sydd wedi’i fabwysiadu gan Lywodraeth Cymru, er mwyn 



44 

 

gwella’r ymgysylltu gan fusnesau y tu hwnt i’r sylfaen gul y gellir dadlau sydd yn ei lle 

ar hyn o bryd.                                                

Maent yn cytuno’n gryf â mwyafrif y safbwyntiau rydym wedi’u mynegi mewn 

perthynas â Datblygiad Economaidd a Busnes yn ein hadroddiad interim, ac yn 

enwedig ein barn o ran bod angen cryfhau lefel yr ymgysylltu ym Mrwsel a ledled 

Ewrop. Maent yn tynnu sylw at yr heriau wrth greu cysylltiadau rhwng swyddogion a’r 

rhai sydd â phrofiad busnes, yn Ewrop neu’n ehangach, a byddent yn croesawu’r 

cyfle i drafod sut gallant helpu. Maent hefyd yn tynnu sylw at y profiad sylweddol y 

gall y sector preifat ei gynnig mewn perthynas â phwerau rheoleiddiol. 

Maent yn pwysleisio bod sgiliau sylfaenol, sydd heddiw’n gorfod cynnwys sgiliau 

priodol ar gyfer byd ar-lein, yn her fawr o ran recriwtio a chadw. Mae’n ymddangos 

yn dir ffrwythlon ar gyfer gwella’r integreiddio ar raglenni Ewropeaidd a Chymreig ac 

ymwneud yn llawn â’r busnesau sy’n dioddef o ddiffyg cronfa sgiliedig o weithwyr. 

Gyda chefnogaeth briodol gan y Llywodraeth, gallai’r rhain fod yn rhan o’r datrysiad.      

O ran rôl sgiliau rheoli a chyfarwyddo mewn meithrin economi, maent yn pwysleisio 

prif swyddogaeth Sefydliad y Cyfarwyddwyr o gryfhau a hyrwyddo ansawdd y rôl 

gyfarwyddo a’i swyddogaeth lywodraethu gysylltiedig, a’i rôl fel prif ddarparwr 

cymwysterau cyfarwyddwyr yn y DU ac yn ehangach. Maent hefyd yn tynnu sylw at y 

ffaith y dylai’r sgiliau allweddol hynny gael eu gwella’n gyson yn y rhannau o’r DU lle 

mae’r sector cyhoeddus amlycaf. Yn yr un modd, dylent fod yn y trydydd sector. 

Byddai Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru yn croesawu’r cyfle i chwarae ei ran mewn 

cryfhau’r sgiliau hyn, nid yn unig fel rhan o’r broses ddysgu fwy ffurfiol, ond drwy 

gyfleoedd meddalach ond yr un mor bwysig ar gyfer cyfnewid profiadau a 

gwybodaeth, sy’n gallu deillio o ddigwyddiadau sydd wedi’u cynllunio i ddod ag 

ymarferwyr o sawl cefndir at ei gilydd. 

Er mwyn rhoi sylw i dlodi ar y lefel fwyaf sylfaenol, maent yn dweud bod rhaid wrth 

genedl sy’n ddefnyddwyr ein cynhyrchion a’n gwasanaethau. Mae hynny’n golygu 

lefelau da, a chynyddol, o incwm defnyddiadwy. Mae tlodi economaidd yn arwain at 

dlodi uchelgais sydd, ynddo’i hun, yn arwain at lefelau gwael o gyflogadwyedd.                   

Maent yn tynnu sylw at y cyfleoedd yn y diwydiant lagŵn llanwol, lle gallai Cymru 

arwain y byd. Pe gellid integreiddio ffrydiau cyllido Ewropeaidd ar gyfer rhoi sylw i 

dlodi tanwydd dyweder yn yr agwedd arloesi a’r elfen gynaliadwyedd, yn ogystal â’r 

elfennau hamdden a morol, byddai’r diwydiant hwn, sydd â chynnig byw yn ei le 

eisoes ar gyfer Cymru, yn gallu trawsnewid economi a chymdeithas Cymru. Fodd 

bynnag, mae angen gwell cydlynu ar ymdrechion gyda Whitehall a San Steffan. Mae 

llwyddo i ddenu Aston Martin i Gymru’n dangos beth ellir ei wneud drwy gydweithio. 

Yn gwbl groes, mae’r heriau sy’n wynebu Tata a diwydiant dur Cymru yn ei 

gyfanrwydd yn dangos bod angen i bawb wneud llawer mwy er mwyn cynnal yr hyn 

sydd yma eisoes. 
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Y Trydydd Sector 

Mae ymrwymiad a brwdfrydedd WCVA i gynnwys y trydydd sector yng nghyfleoedd y 

rhaglenni Ewropeaidd wedi bod yn rhagorol. Maent hwythau wedi croesawu 

ymdrechion y Llywodraeth i godi proffil ac ymgysylltu â’r amrywiaeth ehangach o 

opsiynau cyllido polisi'r UE ac maent wedi bod yn gefnogol iawn i’n gwaith ni ac i’n 

camau gweithredu arfaethedig. 

Mae WCVA yn rhestru heriau’r trydydd sector o ran sicrhau mynediad at yr 

amrywiaeth eang o gyllid Ewropeaidd fel a ganlyn:  

 Yr angen am gael gwybodaeth glir, gryno ac amserol am gyfleoedd cyllido a 

galwadau am gynigion mewn fformat siop un stop; 

 Argaeledd cyllid cyfatebol ar gyfer cyfnewid trawsgenedlaethol;  

 Dod o hyd i bartneriaid ar gyfer prosiectau;  

 Cyllido’r gwaith o ddatblygu ceisiadau, fel costau teithio a llety i ymweld â 

phartneriaid posib;     

 Mae’r risgiau sy’n gysylltiedig â chyfrifoldeb y Partner Arweiniol yn golygu nad 

yw’n opsiwn ymarferol i’r trydydd sector. Hefyd problemau cysylltiedig â dod o 

hyd i bartneriaid arweiniol sy’n deall ac yn cydymdeimlo â gofynion y trydydd 

sector (e.e. yr angen am daliadau ymlaen llaw). 

 Anallu i fodloni’r gofynion i ddefnyddio mecanweithiau i roi lle blaenllaw i 

ddysgu a datblygu sy’n ganlyniad cyfnewid drwy bartneriaeth mewn polisïau 

ac arferion yng Nghymru.    

Mae WCVA yn gweithio gyda’i phartneriaid er mwyn helpu i roi sylw i’r heriau hyn a 

byddem yn cefnogi’r rhain drwy annog y canlynol:  

 SCEC i fod mor hyblyg â phosib o ran y defnydd o Gymorth Technegol er 

mwyn caniatáu i’r tîm Ewropeaidd (3-SET) ddarparu gwybodaeth a 

chyfarwyddyd i fudiadau’r trydydd sector ar y casgliad ehangach o opsiynau 

cyllido’r UE (fel strategaeth ymadael o Gronfeydd ESI), gan gydweithredu â 

Phwyntiau Cyswllt y DU i ddefnyddio eu harbenigedd a’u gwasanaethau i 

gynorthwyo’r trydydd sector yng Nghymru ac i drefnu ymgysylltu rhwng y 

trydydd sector a phartneriaid arweiniol posib.           

 Swyddogion Llywodraeth Cymru ym Mrwsel i ddarparu cefnogaeth ymarferol i  

helpu gyda chyfleoedd rhwydweithio ac i ganfod partneriaid 

trawsgenedlaethol. 

 Sefydlu Rhwydwaith Gwrthdlodi Cymru yn gysylltiedig â’r Rhwydwaith 

Gwrthdlodi Ewropeaidd. 

 Estyniad ar Grŵp Rhwydwaith Mewnol Llywodraeth Cymru i gynnwys 

partneriaid allanol (roedd CLlLC yn galw am hyn hefyd). 
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Gweinidogol  

Mae wedi bod yn galonogol iawn derbyn cefnogaeth Weinidogol gadarnhaol yn ystod 

y flwyddyn ddiwethaf ac rydym yn eithriadol ddiolchgar am hynny. Yn benodol, 

hoffem ddiolch i’r Gweinidog ar gyfer Cymunedau a Threchu Tlodi, y Gweinidog ar 

gyfer Addysg a Sgiliau, y Dirprwy Weinidog ar gyfer Sgiliau a Thechnoleg a’r Dirprwy 

Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth am eu hymwneud 

uniongyrchol â ni ac am gymryd rhan yn y digwyddiadau yr ydym wedi’u hybu a’u 

heirioli yn ystod ein cyfnod fel Llysgenhadon Cyllid yr UE.         

Rydym hefyd yn falch o’r ymatebion cadarnhaol y mae’r Gweinidog ar gyfer Cyllid a 

Busnes y Llywodraeth wedi’u derbyn gan ei gydweithwyr Gweinidogol, o ran ein 

penodi ni ac o ran yr argymhellion a’r cynigion yn ein hadroddiad interim. 

Yn benodol, rydym yn hapus iawn gydag ymrwymiad y Gweinidog ar gyfer 

Cymunedau a Threchu Tlodi a’r gwaith mae’n ei wneud o ran cynyddu sgiliau’r 

gweithlu blynyddoedd cynnar ac ym maes datblygiad plentyndod cynnar, fel rhan o’r 

agenda trechu tlodi ehangach drwy ddefnyddio Cronfeydd Strwythurol. Rydym hefyd 

yn falch o’i chymeradwyaeth i’n hargymhellion ar gyfer trechu tlodi ac eithrio 

cymdeithasol ac o’i hymrwymiad i fynychu’r digwyddiad ar y cyd rhwng Llywodraeth 

Cymru a WCVA, sydd wedi’i drefnu gennym ar gyfer 17 Mawrth. Bydd hwn yn 

edrych ar yr ystod o gyfleoedd yn yr UE a allai gefnogi gweithredu ymhellach yn y 

maes hwn.    

Fel yr amlinellwyd mewn rhan arall o’r adroddiad hwn, roeddem hefyd yn teimlo bod 

gwaith y Gweinidog Iechyd a’i swyddogion yn rhagorol wrth addo gweithio ar y 

llwyfan Ewropeaidd a rhyngwladol er mwyn helpu i hybu gwaith o dan ei bortffolio. 

Roedden yn falch o gymryd rhan yn y digwyddiad ar Gydweithredu a Chyllid 

Ewropeaidd dros Iechyd a Lles a gynhaliwyd gan ei swyddogion fis Chwefror.   

Yn olaf, rydym yn ddyledus iawn i’r ymgysylltu, y gefnogaeth a’r brwdfrydedd 

eithriadol gadarnhaol a ddangoswyd tuag atom gan swyddogion y Gweinidog ar 

gyfer Addysg a Sgiliau, a hefyd gan y Gweinidog a’r Dirprwy Weinidog eu hunain. 

Roedd eu hymrwymiad i’r gynhadledd hynod lwyddiannus a hybwyd gennym fis 

Tachwedd diwethaf ar wneud AU yn fwy rhyngwladol, a’u cyfranogiad ynddi, yn 

amhrisiadwy. Rydym hefyd yn croesawu ac yn gwerthfawrogi eu hymdrechion i 

hybu’r cyfleoedd ehangach sydd ar gael o dan raglen Erasmus+ drwy weithdy ym 

mis Chwefror, ac am eu cydweithrediad yn cynnal cynhadledd ar y Strategaeth Ôl-16 

arfaethedig yn nes ymlaen yn y flwyddyn.      

Rydym yn falch hefyd o ymrwymiad y Gweinidog i gomisiynu adroddiad ar addysgu 

Ieithoedd Tramor Modern a’r cysylltiadau â chyfranogiad Erasmus+, yn ogystal â’i 

hymrwymiad i ofyn am adroddiadau blynyddol ar gyfranogiad Prifysgolion, fel yr 

argymhellwyd yn ein hadroddiad interim.         
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Arall  

Hefyd rydym wedi derbyn cymeradwyaeth i’n cynigion gan Derek Vaughan ASE, 

Pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, a chan Gynulliad Cenedlaethol  

Cymru. 

Bydd copïau llawn o’r holl ymatebion ar gael i Grŵp Polisi’r UE.              
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Atodiad C 

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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Atodiad D 

Dulliau a ddefnyddiwyd gan yr Adran Iechyd Llywodraeth Cymru 

Yn ystod ein gwaith, rydym wedi arsylwi defnydd Adran Iechyd Llywodraeth Cymru o 

nifer o egwyddorion yr ydym wedi’u hargymell yn yr adroddiad hwn. Crynhoir hyn yn 

effeithiol yn y dyfyniad canlynol o adroddiad mewnol yn yr Adran: 

Mae sicrhau llwyddiant mewn rhaglenni Ewropeaidd yn llawer mwy na chais 

cyllido unigol neu brosiect tymor byr. Mae’n rhaid wrth ymrwymiad strategol, 

dyfalbarhad, meddwl agored a gwaith tîm. Mae’n broses barhaus sy’n cynnwys 

continwwm o weithgareddau, o ‘gyfleoedd mowldio’ ar lefel leol, genedlaethol ac 

Ewropeaidd (h.y. penderfyniadau dylanwadol am geisiadau newydd, symudoli 

rhanddeiliaid, dylanwadu ar bolisïau a blaenoriaethau’r dyfodol, cydnabod a hybu 

cryfderau lleol) drwy wella gallu, gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau (gan gynnwys 

rheoli, gweinyddu a chyllid); meithrin hyder, gallu a phartneriaethau; datblygu 

prosiectau a’u rhoi ar waith, ac yn olaf, rhoi prosiectau cydweithredol rhyngwladol ar 

waith yn effeithiol.                           

Mae’r Adran wedi rhoi’r egwyddorion rydym wedi cyfeirio atynt yn yr adroddiad hwn 

ar waith fel a ganlyn: 

Blaenoriaethu - Mae meysydd i gael sylw fel blaenoriaeth wedi cael eu dewis ar sail 

gorgyffwrdd rhwng meysydd cadarn yng Nghymru a blaenoriaethau Comisiwn yr UE. 

Felly, er enghraifft, adeiladu ar y gydnabyddiaeth y mae Cymru wedi’i sicrhau eisoes 

ym maes heneiddio egnïol ac iach drwy ddyfarnu statws safle cyfeirio 3 seren o dan 

faner y Llwyfan Arloesi Ewropeaidd yn y maes hwn.                         

Ffocws - Cafwyd cydnabyddiaeth bod rhaid i weithgarwch droi o amgylch Brwsel a 

gwnaed penderfyniad bwriadol i ganolbwyntio’r gweithgarwch hwnnw ar nifer fach o 

rwydweithiau a rhanbarthau Ewropeaidd a ddewiswyd fel y rhai mwyaf tebygol o fod 

yn gefnogol i ddatblygiadau yn y meysydd blaenoriaeth. Felly, er enghraifft, ceisiwyd 

aelodaeth o’r Rhwydwaith Awdurdodau Iechyd Rhanbarthol Ewropeaidd 

(EUREGHA) a hefyd cysylltiadau ag Awdurdodau Iechyd yn Fflandrys.                                  

Adnodd – Mae adnodd penodol wedi cael ei ddefnyddio gyda’r gwaith hwn dros 

gyfnod estynedig (>12 mis) a bydd hyn yn parhau yn 2016/17. Mae gan y person 

sy’n gweithio yn y maes hwn brofiad blaenorol helaeth o weithio yn yr amgylchedd 

Ewropeaidd ac ym Mrwsel yn benodol.  

Mae canlyniadau cynnar y gwaith yn galonogol hyd yma ond, fel mae’r dyfyniad 

uchod yn pwysleisio, mae’r math yma o weithgarwch yn galw am ymdrech gyson yn 

y tymor canolig er mwyn sicrhau effaith strategol. Rydym hefyd yn credu y byddai 

gweithredu ein hargymhellion yn galluogi i’r math yma o ymdrech adrannol unigol 

gael ei chysylltu’n fwy effeithiol â gweddill Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid allanol. 

Er enghraifft, mae trafodaethau ar droed eisoes rhwng yr Adran Iechyd a’r sector 

Gwyddorau Bywyd yn Adran yr Economi, ar weithio gyda’i gilydd er mwyn denu 
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busnesau ym maes Gwyddorau Bywyd yn rhan o bartneriaethau a chonsortia ar y 

cyd i helpu gyda cheisiadau cyllido. Rydym yn credu y byddai’r gweithgarwch hwn yn 

fwy effeithiol fyth pe bai’n derbyn y math o gymeradwyaeth a chefnogaeth ar lefel 

uchel rydym wedi’u disgrifio yn yr adroddiad hwn.                            
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Atodiad E 

Rhaglenni Cyllido a Pholisi’r UE sydd o Ddiddordeb Posib i Gymru (2014-2020) 

 

 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 
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Atodiad F 

Reolir yn Uniongyrchol Rhaglen Ymyriadau a Llwyddiannau UE 

 

Mae’r Atodiad hwn yn cynnwys manylion am berfformiad diweddar Cymru o ran 

gwneud defnydd o brif raglenni cyllido’r UE a reolir yn uniongyrchol.                           

 
1. Horizon 2020   

Caiff y perfformiad yng Nghymru ei fonitro gan Uned Horizon 2020 SCEC a 
chyhoeddir y manylion yn ei Hadroddiadau Blynyddol. Mae prif ffigurau adroddiad 
2015 wedi’u datgan isod.                
 
Perfformiad Cyffredinol  

Mae’n gynnar o hyd yng nghyfnod y rhaglen i gadarnhau tueddiadau ystadegol ond 
mae’n glir bod Horizon 2020, yn ôl y disgwyl, yn fwy cystadleuol na’i rhagflaenydd, 
Rhaglen Fframwaith 7 (FP7). Mae hyn yn adlewyrchu’r ffaith bod tanysgrifio trwm i 
lawer o feysydd y rhaglen, gan gynnwys mentrau newydd fel yr Offeryn Busnesau 
Bach a Chanolig.                    
 
O ystyried y gystadleuaeth frwd, mae perfformiad sefydliadau Cymru’n galonogol 
mewn sawl maes. Mae ystadegau ffurfiol ar gael ar gyfer diwedd mis Hydref 2015 ac 
maent yn dangos bod Cymru wedi llwyddo i ddenu €35,107,081 o raglen Horizon 
20203. Mae Cymru wedi cael mwy na 64 o gyfranogiadau mewn mwy na 60 o 
brosiectau, sy’n cynnwys 540 o gydweithrediadau ledled Ewrop. 
 
O gymharu â’r DU, sef un o’r gwledydd mwyaf blaenllaw yn Horizon 2020, mae 
Cymru wedi cael 2.46% o swm y cyllid sy’n mynd i sefydliadau’r DU a 2.09% o’r 
cyfranogiadau yn y DU. Ar ddiwedd FP7, roedd Cymru wedi sicrhau 2.07% o gyllid y 
DU a 2.51% o’r cyfranogiadau.                    
 
Perfformiad yn ôl thema 

Elfen Gwyddoniaeth Ragorol Horizon 2020 sy’n denu’r cyllid mwyaf o ddigon hyd 
yma. Mae Cymru wedi denu mwy na €10 miliwn gan y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd 
a mwy nag €16 miliwn drwy Marie Sklodowska-Curie Actions.  
 
Roedd yr elfen Arweinyddiaeth Ddiwydiannol yn cyfrif am €3.2 miliwn a’r elfen Heriau 
Cymdeithasol am €4.1 miliwn.  
 
 

 

                                                             
3
 Nid yw ffigurau’r Comisiwn Ewropeaidd yn cynnwys cyllid ar gyfer canolfannau Cymru sydd â 

phencadlys mewn mannau eraill na chyllid sydd â chyrff cyfryngol fel Risk Finance, Eurostars, 

ERANETS neu fentrau EIT. 
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Perfformiad y sector Addysg Uwch 

 
Mae’r sector Addysg Uwch yn parhau’n allweddol i berfformiad Cymru. Mae 
Prifysgolion Cymru’n gyfrifol am 69% o’r cyfranogiadau a 59% o’r cyllid yng 
Nghymru, ond mae hyn yn is na FP7, gyda’r sector bryd hynny’n cyflawni 70% o 
gyfranogiadau Cymru ac 81% o’r cyllid. Yn y DU, mae Prifysgolion yn cyfrif am 58% 
o’r cyfranogiadau a 63% o’r cyllid hyd yma yn Horizon 2020. 
 
Mae cyfraddau llwyddo’n gallu bod yn gamarweiniol gan fod dwysedd y ceisiadau’n 
chwarae rhan ond mae cyfradd lwyddo Addysg Uwch Cymru’n gymharol isel ar hyn 
o bryd, yn 10%. Mae cyfradd lwyddo Addysg Uwch y DU yn 14%. 
 
Perfformiad y sector preifat 

Mae 15 o gyfranogiadau’r sector preifat wedi’u cadarnhau, yn 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 gan y DU lefel debyg o 
gyfranogiadau sector preifat (26%) ond mae’r lefel gyllido’n uwch, yn 21%. 
 
Cyfradd lwyddo’r sector preifat yng Nghymru yw 13%. Mae hyn yr un fath â chyfradd 
lwyddo’r sector preifat ar gyfer yr holl wledydd.          
 
Cymharu rhanbarthol  

Mae anawsterau mawr gyda chymharu rhanbarthol oherwydd data cyfyngedig, yn 
enwedig yn y cam hwn yn y rhaglen, a’r gwahaniaethau strwythurol rhwng ymchwil 
rhanbarthol ac ecosystemau arloesi. Ar rai dangosyddion, er enghraifft cyllid y pen 
Horizon 2020, mae’n ymddangos bod Cymru’n perfformio’n well na sawl rhanbarth 
(e.e. Galicia yn Sbaen), yn debyg i eraill (e.e. Gogledd Iwerddon) a’r tu ôl i rai (e.e. 
Gwlad y Basg). 
 
2. Erasmus+  

Nid yw data galwad derfynol 2015 wedi’u cyhoeddi eto ond ar sail y rhai sydd ar gael 
eisoes, derbyniodd 40 o brosiectau o Gymru gyllid o ryw €6.5m (5.8% o gyfanswm y 
DU yn erbyn ein cyfran poblogaeth o 4.8%). Dyma welliant ar 2014 (€5.1m/4.7%). 
Roedd hyn yn cynnwys 13 o brosiectau (gwerth €3.4m) o’r sector AU, 8 prosiect 
(gwerth €1.5m) o faes Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac 11 prosiect (gwerth 
€855k) o faes Ieuenctid. 
 
Canran Cymru o geisiadau llwyddiannus yn 2015 oedd yr uchaf o blith y gwledydd 
cartref, yn 60.6%. Dangosir perfformiad Cymru yn 2014 a 2015 o gymharu â gweddill  
y DU yn Ffigur 1 isod.   
 
Dyma rai esiamplau o brosiectau llwyddiannus Erasmus yn 2015:  

 Cyngor Sir Caerdydd – Ysbrydoli Dysgu yn yr Awyr Agored – Gweledigaeth ar 
gyfer Ysgolion yn Ne Cymru - €97,200  

 Prifysgol Fetropolitan Caerdydd – Partneriaeth gyda Brasil, Tsieina, Yr Aifft, 
India, Indonesia, Lebanon a Moroco - €252,240  
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 Prifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Tsieina, Seland Newydd ac UDA - 
€176,120  

 Coleg Cambria – Symudedd ac Ymwybyddiaeth Ddiwylliannol i Ddysgwyr  
Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol - €322,810  

 ColegauCymru – Symudedd Staff AB a Dysgwyr Galwedigaethol Ledled 
Cymru (2 brosiect) - €239,949  

 Ymddiriedolaeth Bêl Droed Cymru (Cymdeithas Bêl Droed Cymru) - 
Defnyddio Symudedd i wella Llwyddiant Prentisiaid yng Nghymru - €150,823 

 
3. Ewrop Greadigol  

Diwylliant  
 
Derbyniodd chwe phrosiect a oedd yn cynnwys partneriaid o Gymru gefnogaeth o 
dan raglen Ddiwylliannol 2007-13 fel y rhestrir isod. Gwaetha’r modd, nid oes data 
am ddyfarnu grantiau ar gael ond, gan fod y rhain yn ddyfarniadau i brosiectau 
cydweithredol, byddent yn cael eu rhannu rhwng y gwahanol bartneriaid. 
 
2007-2013  
  

 2013 Cyfnewidfa Llenyddiaeth Cymru - ‘Schwob: Porth Ewropeaidd at y 
llyfrau anghyfarwydd gorau’  

 2013 – Prifysgol Aberystwyth: ‘Llenyddiaeth Ar Draws Ffiniau’  

 2013 – Sinfonia Cymru: Talent Glasurol Newydd yn yr UE  

 2013 Volcano: Un Tir Sawl Wyneb  

 2013 Ffoto-oriel: Gweddau Ewropeaidd  

 2013 Coreo Cymru: Llwybrau Dawns – Proses Agored  
 

2014-2020  

 

Mae dau brosiect wedi bod yn llwyddiannus hyd yma o dan raglen 2014-20 gan 

dderbyn grantiau gwerth ryw €240,000. 

 

 2014 Opera Cenedlaethol Cymru: ‘Y Llwyfan Opera’ (rhan o brosiect 
cydweithredol rhwng 10 o wledydd): €86,000  

 2015 Sefydliad Mercator Prifysgol Aberystwyth ar gyfer Ieithoedd a Diwylliant 
y Cyfryngau -  ‘Ewrop Lenyddol Yn Fyw’: €155,000 

 
Y Cyfryngau  
 

 Derbyniodd cwmnïau o Gymru gyllid o ryw €2,554,000 o dan y Rhaglen 
MEDIA 2007-2013. Dyma’r prosiectau cysylltiedig: 
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Cynllun    Blwyddyn  Cwmni  Teitl y Prosiect Lleoliad Swm a 

Ddyfarnwyd 

(€) 

Hyfforddiant 

Cychwynnol  

2010 

 

2011 

 

2012 

2013 

Skillset Media 

Academi Wales 

Skillset Media 

Academi Wales 

Skillset Media 

Academi 

Skillset Media 

Academi 

TransMedia Lab 

 

Transform@Lab 

 

TranformatLab 

TransformatLab 

Casnewydd 

Caerdydd 

Caerdydd 

69,942 

 

70,000 

 

83,129 

92,902 

Rhwydwaith 

o Sinemâu 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Canolfan 

Gelfyddydau’r Chapter 

Canolfan 

Gelfyddydau’r Chapter 

Canolfan 

Gelfyddydau’r Chapter 

Canolfan 

Gelfyddydau’r Chapter 

Canolfan 

Gelfyddydau’r Chapter 

Europa Cinemas 

Europa Cinemas 

Europa Cinemas 

Europa Cinemas 

Caerdydd 

Caerdydd 

Caerdydd 

Caerdydd 

Caerdydd 

10,250 

10,590 

14,759 

9,146 

9,146 

Prosiect 

Unigol  

2007 

2007 

2007 

2007 

2007 

 

2007 

2009 

2009 

2010 

2010 

Calon 

Ffilmiau’r Nant Cyf 

Teledu Apollo Cyf 

Truth Department 

Element Productions 

 

Modern Television 

Vision Thing 

Communications 

Dinamo Productions 

Fragrant Films 

PS15 

The Devil’s Horn 

Eliffant 

Gone to Spain 

Europe’s Big Walk: The 

Pilgrimage Route from 

Canterbury to Rome 

Road of Bones 

String Theory – The 

Sound of Good and Evil 

The Wordles 

Runt 

Caerdydd 

Porthaethwy  

Caerdydd 

Caerdydd 

Caerdydd 

 

Caerdydd 

Caerdydd 

Trefforest 

Caerdydd 

Caerdydd 

50,000 

30,000 

40,000 

30,000 

46,497 

 

40,000 

24,999 

53,771 

24,950 

24,980 
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 2014-2020 

Mae un cais ar bymtheg gan brosiectau o Gymru wedi’u cyflwyno o dan raglen 2014-
2020. Ar hyn o bryd mae tri wedi llwyddo i sicrhau cyllid o ryw €660,000, fel y 
dangosir isod:  
 

 Canolfan Gelfyddydau’r Chapter €12,500 

 The Bronco Case (yn cynnwys Canolfan Gelfyddydau’r Chapter) €150,000 

 Fiction Factory (Hinterland) €500,000  
 
4. Cysylltu Ewrop 

Yn 2014, cyflwynwyd pum cais o Gymru (gweler Ffigur 2). Roedd hyn yn cynnwys 
ceisiadau gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 4 cynllun ffordd (M4, Ffordd Gyswllt y Bae 
Dwyreiniol, A40 a’r A55) ac un gan Network Rail ar gyfer cyllid tuag at drydaneiddio 
prif linell De Cymru.  
 
Dim ond prosiect Network Rail lwyddodd i sicrhau rhyw €4m. Fodd bynnag, dylid 
nodi y bydd Cymru hefyd yn elwa o gais llwyddiannus gan y DU am brosiect 
Systemau Trafnidiaeth Integredig ar gyfer ffyrdd.                      

2011 

2012 

Red & Black Films 

Baby Lamb 

Fiction Factory 

Cyrano 

Red 

Caerdydd 

Caerdydd 

24,957 

45,000 

Cyllid 

Sefydlu  

2007 

2011 

2012 

Griffilms 

Machine Productions 

Dinamo 

Cyllid Sefydlu 1 – 

Animeiddio  

Amrywiol  

Caernarfon 

Trefforest 

Trefforest 

80,000 

165,022 

150,000 

Prosiectau 

Rhyngweithi

ol 

2009 

 

2011 

2012 

Dave Edwards 

Entertainment Media 

Rondo 

Dinamo 

Arty’s ‘Make & Do 

Combat’ 

 

Lost in Infinity 

Abadas – llyfr codi i fyny  

Llanelli 

 

Caerdydd 

 

86,014 

 

150,000 

50,000 

Darlledu ar y 

Teledu  

2008 

2008 

2012 

Mike Young 

Productions 

Calon 

Fiction Factory 

Chloe’s Closet 

Igam Ogam 

Hinterland 

Pen-y-bont 

ar Ogwr 

Caerdydd 

300,000 

268,000 

500,000 

Cyfanswm 2,554,054 
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Mae disgwyl y penderfyniad ynghylch cais ar y cyd rhwng porthladdoedd 
Aberdaugleddau a Waterford ar gyfer astudiaeth i ymchwilio i ddulliau treillio cynnal 
yn 2015.  
 
Mae meini prawf cronfa Cysylltu Ewrop yn llym, gan adlewyrchu natur gymharol 
wylaidd y swm sydd ar gael (o gymharu â chostau seilwaith) a natur gwbl 
gystadleuol yr ymgeisio. Felly, nid yw cymharu nifer y ceisiadau o Gymru â’r 
gwledydd cartref eraill, a’r gyfradd lwyddo, mor syml. Er mwyn gwneud synnwyr, 
mae’n dibynnu i raddau helaeth ar ddeall natur y prosiectau unigol a sut maent yn 
cyfateb i’r meini prawf. 
   
5. COSME 

 Mae COSME yn darparu cefnogaeth i Rwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru, sy’n 
gwneud gwaith gwerthfawr yn cynorthwyo busnesau Cymru i adnabod cyfleoedd 
cyllido Ewropeaidd a chartref.                        
 
Mae nifer o gwmnïau wedi derbyn cefnogaeth ledled y DU ond, yn anffodus, nid oes 
data rhanbarthol yn bodoli ar hyn o bryd i ddatgan llwyddiannau Cymru. 
 
6. Y Gronfa Gyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI) 

Nid yw Cymru, na’r DU gyfan, wedi cael unrhyw gyllid o dan EaSI.  
 
Fodd bynnag, mae rhywfaint o gynnydd wedi cael ei wneud yn 2015. Mae 
swyddogion Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau rhagweithiol yn awr gyda’r 
Adran Gwaith a Phensiynau ynghylch blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru, ac i 
sicrhau eu bod yn cael eu hysbysbu am alwadau am gyllid. Mae trafodaethau wedi 
cael eu cynnal hefyd gyda chynrychiolwyr o’r trydydd sector a llywodraeth leol, yn 
ychwanegol at arweinwyr polisi yn Llywodraeth Cymru, ynghylch y ffynhonnell gyllido 
bosib, gyda’r bwriad o ddosbarthu manylion y galwadau yn y dyfodol ac annog 
ceisiadau perthnasol. Hefyd mae’r swyddogion eisiau sefydlu cysylltiadau agosach 
yn uniongyrchol gyda’r Comisiwn Ewropeaidd. 
 
7. Banc Buddsoddi Ewrop / Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau 

Strategol 

Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae’r Banc wedi buddsoddi mwy na €1.6 biliwn 
mewn prosiectau penodol i Gymru ar draws amrywiaeth o sectorau, cyhoeddus a 
phreifat, gan gynnwys dŵr, awyrennau, y diwydiant moduro a’r stoc dai. Mae hyn yn 
cynnwys £60m ar gyfer Ail Gampws Abertawe yn 2012. 
 
Ymhlith y llwyddiannau mwy diweddar mae: 
 
2013 
 

 Benthyciad o £160 miliwn i Wales & West Water i uwchraddio ac ehangu’r 
rhwydweithiau dosbarthu nwy yn ei ardal weithredu.           
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2014 
 

 Benthyciad o £110 miliwn i Pennon Group PLC i adeiladu, gweithredu a chynnal 
gwaith gwres a phŵer cyfun (CHP) yng Nghaerdydd.   

 Benthyciad i gyllido adeiladu cyfleuster gwerth £30 miliwn i gefnogi rhaglen 
Ymchwil a Datblygu Norgine – cwmni fferyllol gyda chyfleusterau ymchwil yn 
Hengoed.  

 Benthyciad o £45 miliwn i Brifysgol Bangor i adeiladu cyfleusterau addysgu, 
ymchwil ac ategol newydd yn y brifysgol.                    

 
2015 
 

 Buddsoddiad o £60m yng Nghampws Arloesi Prifysgol Abertawe. 

 Benthyciad o £230 miliwn i Dŵr Cymru i helpu gyda chyllido ei raglen gwariant 
cyfalaf helaeth, er mwyn iddo allu cynnal a gwella ei wasanaethau.  

 Benthyciad o £51 miliwn tuag at adeiladu cyswllt trosglwyddo i’r ail fferm wynt 
fwyaf yn y byd - Gwynt y Môr ym Mae Lerpwl - 8 milltir oddi ar arfordir gogledd 
Cymru.    

 
Y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol  

Cyhoeddwyd y gronfa ym mis Tachwedd 2014. Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan 
deg prosiect posib o Gymru yng nghynlluniau buddsoddi dynodol y DU a gyflwynwyd 
i’r Comisiwn Ewropeaidd ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf. Roedd y rhain yn cynnwys 
Metro De Ddwyrain Cymru, Lagŵn Llanwol Abertawe ac Ynys Ynni Ynys Môn. O 
blith y rhain, cafodd y Metro ei datgan ar restr y Comisiwn ei hun o brosiectau posib 
hefyd.            

 
8. LIFE 

Nid oes ystadegau am brosiectau Cymru ar gael yn hwylus gan fod y rhain yn cael 
eu cofnodi ar sail y DU yn gyffredinol. Mewn sawl achos, mae’r prosiectau’n cynnwys 
camau gweithredu ledled y DU ac weithiau mewn rhannau eraill o Ewrop – mae hyn 
yn ei gwneud yn anodd iawn asesu swm y cyllid a sicrhawyd ar gyfer camau 
gweithredu yng Nghymru.  
 
Fodd bynnag, drwy chwilio drwy fas data LIFE y Comisiwn Ewropeaidd, gellir dod o 
hyd i 9 prosiect sy’n cynnwys partneriaid o Gymru sydd wedi derbyn cefnogaeth ers 
2007 (gweler Ffigur 3). Mae saith o’r prosiectau hyn (yn derbyn cefnogaeth sy’n 
gyfanswm o €12m) o dan raglen 2007-13 a 2 (yn cynnwys cefnogaeth sy’n 
gyfanswm o €4m) o dan raglen 2014-2020. Amcangyfrifir bod cyfanswm y gwariant 
cysylltiedig â’r prosiectau hyn yng Nghymru’n oddeutu €6m.   
 
Ceir hefyd nifer o brosiectau eraill cysylltiedig â’r DU a fydd yn cynnwys rhywfaint o 
weithgarwch, ac felly manteision posib, yng Nghymru, ond nid oes partner 
swyddogol o Gymru yn y prosiectau hyn. 
 
Ar lefel y DU, yn ystod 3 blynedd cyntaf rhaglen 2014-2020, bu 26 o brosiectau 
llwyddiannus allan o gyfanswm o 70 o geisiadau (37%).  
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9. Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol (CTE) Ewropeaidd  

 

Rhaglenni CTE yng Nghymru 2007-12013 
 
Yn gyffredinol, buddsoddodd Rhaglenni CTE 2007-2013 oddeutu €1.4 biliwn, gan 
gynnwys €885m ERDF ledled yr UE. Yng Nghymru, roedd partneriaid yn ymwneud â 
phump o brif Raglenni CTE ac â 94 o brosiectau cydweithredol. Roedd cyfanswm 
gwerth y prosiectau hyn yn rhyw €154m yn ERDF, ac roedd €43m o fuddsoddiadau 
ERDF wedi dod i Gymru.                        
 
Mae’r tabl yn Ffigur 4 yn rhoi manylion y prosiectau a’r arian sydd wedi’i dderbyn yng 
Nghymru o dan raglenni 2007-2013. Yn gyffredinol, mae Cymru wedi perfformio’n 
dda yn erbyn gweddill y DU ac mae wedi bod yn un o’r rhanbarthau’n perfformio 
orau yn yr UE ar raglen Gogledd Orllewin Ewrop. 
 
Bydd Cymru’n ymwneud â’r rhaglenni CTE canlynol yn 2014-2020: 
 

 Rhaglen Gydweithredu Iwerddon Cymru; 

 Rhaglen Ardal yr Iwerydd; 

 Rhaglen Gogledd Orllewin Ewrop; 

 INTERREG Ewrop; 

 URBACT; 

 ESPON; ac 

 INTERACT 
 
Rhaglen traws-ffiniau Iwerddon Cymru 2014-2020  
 
Mae’r lefelau diddordeb yn y Rhaglen galwad agored yn uchel iawn, yn enwedig o’r 
sectorau AU a llywodraeth leol yn y cam hwn, gyda 41 o gynigion yn y system 
galwad agored, ac 16 o’r rheiny ym maes cynllunio busnes. Mae disgwyl y 
gymeradwyaeth ffurfiol gyntaf ym mis Mawrth 2016.   
 
Cydweithredu trawsgenedlaethol a rhyng-ranbarthol              
 
Ardal yr Iwerydd (rhaglen gwerth €185m ar gyfer Cymru ac Iwerddon i gyd, 
rhanbarthau arfordirol gorllewinol y DU, Ffrainc, Sbaen a Phortiwgal, ac yn cynnwys 
Blaenoriaethau sy’n canolbwyntio ar Arloesi, effeithlonrwydd adnoddau, cadernid yn 
wyneb risgiau (naturiol/hinsawdd/dynol) a gwella bioamrywiaeth ac asedau naturiol a 
diwylliannol). 
 
Cymeradwywyd y rhaglen yn ffurfiol ym mis Tachwedd 2015 ac mae’r gwaith yn 
mynd rhagddo er mwyn trafod a chadarnhau gweithdrefnau gweithredu mewn pryd 
ar gyfer yr alwad gyntaf ym mis Mai/Mehefin 2016.   
 
Gogledd Orllewin Ewrop (rhaglen gwerth €648m ar gyfer Cymru a’r DU i gyd, 
Iwerddon, Gwlad Belg, Luxembourg ac ardaloedd o Ffrainc, yr Almaen a’r 
Iseldiroedd ac yn cynnwys Blaenoriaethau sy’n canolbwyntio ar Arloesi, carbon isel 
ac effeithlonrwydd deunyddiau adnoddol) 
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Dyma’r fwyaf datblygedig o’r ddwy raglen drawsgenedlaethol y mae Cymru’n 
ymwneud â hwy. Derbyniwyd ceisiadau’r alwad gyntaf y llynedd gyda’r cymeradwyo 
cyntaf yn debygol o ddigwydd yn ystod gwanwyn 2016. Ymhlith y diddordeb cynnar 
gan bartneriaid Cymru ar draws y sector AB a’r trydydd sector mae ymwneud posib 
ag 8 o weithrediadau mewn camau datblygu amrywiol. 
 
Mae Cymru wedi perfformio’n dda iawn o ran grantiau ERDF ar sail poblogaeth yn 
ystod 2007-2013. Mae Cymru’n 9fed ymhlith holl ranbarthau’r DU yn yr Aelod 
Wladwriaethau sy’n cymryd rhan, o flaen holl ranbarthau eraill y DU, ac mae’n 7fed o 
blith holl ranbarthau Gogledd Orllewin Ewrop, heb gyfrif Luxembourg (poblogaeth 
breswyl isel iawn) a Brwsel (codi’r holl gyllid sydd ar gael i Bartneriaid ledled Ewrop 
gyda’r Prif Swyddfeydd wedi’u cofrestru ym Mrwsel). 
 
Rhaglenni Rhyng-ranbarthol  
 

Gwneir penderfyniadau am geisiadau galwad gyntaf INTERREG Ewrop (€426m, yr 
UE, 28 rhaglen yn canolbwyntio ar Ymchwil a Datblygu ac arloesi, gallu cystadleuol 
busnesau bach a chanolig, carbon isel a’r amgylchedd ac effeithlonrwydd adnoddau) 
yng ngwanwyn 2016.   
 
URBACT, ESPON ac INTERACT 
 
Mae’n ddyddiau cynnar o hyd yn natblygiad y rhain. Mae Uned CTE SCEC yn rhoi 
gwybodaeth gyson i bartneriaid Cymru am y datblygiadau.      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ffigur 1 

63 

 

2014 - Rhaglen Erasmus+ y DU - Rowndiau 1, 2 a 3 Galwad y DU – Nifer y Ceisiadau Llwyddiannus                
 
 
 

Maes  Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Y DU 

Nifer Canran (%) Nifer Canran (%) Nifer Canran (%) Nifer Canran (%) Nifer Canran (%) 

Addysg Uwch        130 76.0 10 5.8 23 13.5 8 4.7 171 100.0 

Addysg a 
Hyfforddiant 
Galwedigaethol  

110 72.8 13 8.6 18 11.9 10 6.6 151 100.0 

Ysgolion  231 62.6 15 4.1 117 31.7 6 1.6 369 100.0 

Addysg 
Oedolion  

231 76.9 3 11.5 2 7.7 1 3.8 26 100.0 

Ieuenctid  20 79.5 27 10.5 11 4.3 15 5.8 258 100.0 

Cyfanswm y 
ceisiadau 
llwyddiannus  

696 71.4 68 7.0 171 17.5 40 4.1 975 100.0 

Cyfanswm y 
ceisiadau  

1,385 138 286 88 1,626 

Cyfradd 
Lwyddo (%) 

50.3 49.3 59.8 45.5 51.4 
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2014 - Rhaglen Erasmus+ y DU - Rowndiau 1, 2 a 3 Galwad y DU – Neilltuo   
 

 
 
 

 
 
 

 

Maes  Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Y DU 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Addysg Uwch        42,834,8
44 

77.9 2,009,320 3.6 7,214,229 13.1 2,993,060 5.4 54,991,453 100.0 

Addysg a 
Hyfforddiant 
Galwedigaethol  

18,560,5
67 

77.1 1,839,063 7.7 2,437,241 10.1 1,230,842 5.1 24,067,713 100.0 

Ysgolion  11,205,0
56 

77.3 1,183,238 8.2 1,476,629 10.2 625,196 4.3 14,490,119 100.0 

Addysg Oedolion  3,485,37
4 

75.3 408,042 8.8 724,920 15.7 9,650 0.2 4,627,986 100.0 

Ieuenctid  8,524,25
3 

84.2 897,222 8.9 363,171 3.6 335,521 3.3 10,120,167 100.0 

Cyfanswm  84,610,0
94 

78.1 6,336,885 5.9 12,216,190 11.3 5,134,269 4.7 108,297,437 100.0 



Ffigur 1 

65 

 

2015 - Rhaglen Erasmus+ y DU - Rowndiau 1, 2 a 3 Galwad y DU – Nifer y Ceisiadau Llwyddiannus* 
 
 

* Data’r Alwad Derfynol eto i’w cyhoeddi  

 

Maes Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Y DU 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Nifer Canran 
(%) 

Addysg Uwch        140 71.1 11 5.6 33 16.8 13 6.6 197 100.0 

Addysg a 
Hyfforddiant 
Galwedigaethol  

129 75.9 12 7.1 21 12.4 8 4.7 170 100.0 

Ysgolion  164 62.8 9 3.4 83 31.8 5 1.9 261 100.0 

Addysg Oedolion  22 75.9 2 6.9 2 6.9 3 10.3 29 100.0 

Ieuenctid  151 79.9 15 7.9 12 6.3 11 5.8 189 100.0 

Cyfanswm y 
ceisiadau 
llwyddiannus  

606 71.6 49 5.8 151 17.8 40 4.7 846 100.0 

Cyfanswm y 
ceisiadau  

1,190 103 267 66 1,626 

Cyfradd Lwyddo 
(%) 

50.9 47.6 56.6 60.6 52.0 
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2014 - Rhaglen Erasmus+ y DU - Rowndiau 1, 2 a 3 Galwad y DU – Neilltuo* 
 
 
 

 
 
 
* Data’r Alwad Derfynol eto i’w cyhoeddi.

 

Maes  Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Y DU 

Swm (€) Canran 
% 

Swm (€) Canran 
% 

Swm (€) Canran 
%  

Swm (€) Canra
n % 

Swm (€) Canran % 

Addysg Uwch        40,399,871 73.1 2,265,392 4.1 9,197,586 16.6 3,384,220 6.1 55,247,069 100.0 

Addysg a 
Hyfforddiant 
Galwedigaethol  

24,372,162 81.2 1,936,932 6.5 2,150,942 7.2 1,544,576 5.1 30,004,612 100.0 

Ysgolion  12,456,214 86.0 566,604 3.9 804,698 5.6 648,049 4.5 14,475,565 100.0 

Addysg Oedolion  3,455,468 84.1 336,884 8.2 266,195 6.5 52,145 1.3 4,110,692 100.0 

Ieuenctid  6,720,310 76.4 703,866 8.0 514,472 5.9 854,980 9.7 8,793,628 100.0 

Cyfanswm (€) 87,404,025 77.6 5,809,678 5.2 12,933,893 11.5 6,483,970 5.8 112,631,566 100.0 
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Rhaglen Rhwydwaith Trafnidiaeth Traws Ewropeaidd (TEN-T) a Chyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) – rhaglenni cyllido seilwaith 
trafnidiaeth  

Mae’r ffigurau’n cynnwys ceisiadau o’r sector preifat (fel porthladdoedd, meysydd awyr a chwmnïau logisteg) a’r sector cyhoeddus (fel Llywodraethau 
Cenedlaethol, Network Rail ac Awdurdodau Lleol) a’r rhai’n ymwneud â mwy nag un Aelod Wladwriaeth. Caeodd galwad 2015 am gyllid ar 16

eg
 Chwefror a 

bydd y canlyniad yn hysbys ym mis Gorffennaf. O ystyried y cyfyngiadau ar y galwadau am gyllid, y lefel uchel o ordanysgrifio a’r angen am ddangos gwerth 
ychwanegol yr UE, nid yw’n hawdd cymharu’r canlyniadau’n uniongyrchol. Mae creu prosiectau sy’n aeddfed, yn bodloni meini prawf penodol ac amserlenni 
gweithredu, ac sy’n barod ar amser pan lansir yr alwad am gyllid, yn gallu bod yn heriol. 

                                                             
4 Mae’r ffigur ar gyfer ceisiadau’r DU yn cynnwys y rhai lle ceir cyfraniad ariannol uniongyrchol i holl Ranbarthau’r DU (fel prosiectau defnydd ITS ar y cyd) a’r 

rhai lle mae potensial am fudd i’r DU yn ehangach (fel defnyddio technoleg Sky Ewropeaidd Sengl, neu ymchwilio i ddefnyddio tanwydd carbon is a defnyddio 

Systemau Rheoli Trenau Ewropeaidd (ERTMS)) 

Maes  Lloegr Gogledd Iwerddon Yr Alban Cymru Ledled y DU4 

Nifer a 
Gyflwynwyd  

(llwyddiannus) 

Llwyddiant 
(%) 

Nifer a 
Gyflwynwyd 

(llwyddiannus) 

Llwyddiant 
(%) 

Nifer a 
Gyflwynwyd 

(llwyddiannus) 

Llwyddiant 
(%) 

Nifer a 
Gyflwynwyd 

(llwyddiannus) 

Llwyddiant 
(%) 

Nifer a 
Gyflwynwyd 

(llwyddiannus) 

Llwyddiant 
(%) 

TEN-T 
2013 

8(8) 100% 1(1) 100% 1(1) 100% 0 0% 5(5) 100% 

CEF 2014 33(19) 57% 5(2) 40% 6(0) 0% 5(1) 20% 9(6) 67% 

CEF 2015 
(canlyniad 
anhysbys) 

8  4  1  1  24  

Cyfanswm 63% 50% 20% 20% 75% 
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Prosiectau LIFE o fudd i Gymru 
 

Enw’r Prosiect 
  

Partner Arweiniol  Partneriaid Eraill  Dyddiadau  Costau’r 
Prosiect  

Cyfraniad LIFE 

  

Gwariant yng 
Nghymru 

Rhaglen LIFE 2007-2013      

Is- Raglen Natur      

Corsydd Môn a Llŷn - 
Adfer Corsydd Alcali a 
Chalchaidd yn ACA  
Corsydd Môn a Llŷn yng 
Nghymru (LIFE 07 NAT 
UK 000948) 

CCGC Dŵr Cymru, 
Asiantaeth yr 

Amgylchedd Cymru 

Chwefror 
2009 – 
Rhagfyr 

2013 

£5.1m €2,678,560 €1,330,276 

ISAC 08 – Prosiect ACA 
Irfon (LIFE 08 
NAT/UK/000201) 

Sefydliad Afonydd 
Gwy ac Wysg     

Asiantaeth yr 
Amgylchedd Cymru, 
Cymdeithas y DU o 
Ymddiriedolaethau 

Afonydd  

Ionawr 2010 
– Rhagfyr 

2013 

€1,626,458 €813,229 €1,626,458 

Perlau mewn Perygl 
(LIFE11 
NAT/UK/000383) 

Scottish Natural 
Heritage 

EN, CCGC (CNC), 
Asiantaeth yr 
Amgylchedd, 

Ymddiriedolaethau 
Afonydd a 

Physgodfeydd y DU 
yn yr Alban, UK 
West Cumbria 

Rivers Trust Ltd, 
Menter 

Goedwigaeth Yr 
Alban 

Medi 2012 – 
Medi 2016 

€4,617,398 €2,293,990 €847,000 

Datblygu rhaglen ar gyfer 
rheoli ac adfer Natura 
2000 yng Nghymru (LIFE 

CCGC (Cyfoeth 
Naturiol Cymru 

bellach) 

 Medi 2012 - 
Rhagfyr 

2014 

£1.0m €0.5m  €1.0m 
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Enw’r Prosiect 
  

Partner Arweiniol  Partneriaid Eraill  Dyddiadau  Costau’r 
Prosiect  

Cyfraniad LIFE 

  

Gwariant yng 
Nghymru 

11 NAT/UK/385) 

Môr-wenoliaid bychain – 
Gwella statws cadwraeth 
y fôr-wennol fechan yn y 
DU drwy gyfrwng camau 
gweithredu wedi’u 
targedu gyda’r 
poblogaethau pwysicaf  
(LIFE12 
NAT/UK/000869)  

RSPB Sawl un ledled y DU 
ond yn cynnwys 

Cyngor Sir Ddinbych         

Medi 2013 – 
Awst 2018 

€3,287,140 €1,643,570 c€200,000 

     €7,929,349 Cyfanswm Natur 
c€5m 

Is-raglen yr Amgylchedd      

Dyletswydd Electronig o 
Ofal (LIFE 09 

ENV/UK/000023)  

 

Asiantaeth yr 
Amgylchedd  

Llywodraeth Cynulliad 
Cymru, y Sefydliad 

Siartredig ar gyfer Rheoli 
Gwastraff, Rhaglen i 
Weithredu ynghylch 

Gwastraff ac Adnoddau, 
Critical Resources Ltd, 

Asiantaeth yr 
Amgylchedd Gogledd 

Iwerddon 

Ionawr 2011 
– Rhagfyr 

2014 

€4,176,500 €2,088,250 Dim data 

Rheoleiddio Mwy 
Effeithlon ar Wastraff yn 
Ewrop (LIFE13 
ENV/UK/000549) 

Asiantaeth 
Gwarchod yr 

Amgylchedd yn yr 
Alban 

Cyfoeth Naturiol Cymru 
(CNC), Institute 

Bruxellois pour la gestion 
de l’environment, 

Cymdeithas o 
ddinasoedd a 

rhanbarthau dros 
ailgylchu a rheolaeth 

gynaliadwy ar adnoddau 

Mehefin 
2014 – Mai 

2019 

€4,325,101 €2,146,825 € 142,754 

    €4,235,075 Cyfanswm yr 
Amgylchedd 

c€200,000 
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Enw’r Prosiect 
  

Partner Arweiniol  Partneriaid Eraill  Dyddiadau  Costau’r 
Prosiect  

Cyfraniad LIFE 

  

Gwariant yng 
Nghymru 

Rhaglen LIFE 2014-2020      
Is-raglen Natur       

SciuriousLIFE - 
Sciuriosity – Technegau 
esblygol IAS ar gyfer 
rheoli’r wiwer lwyd yn y 
DU.   (LIFE14 
NAT/UK/000467) 

Y Gymdeithas 
Frenhinol o 

Ymddiriedolaethau 
Natur 

Ymddiriedolaethau 
Natur amrywiol, 

Forest Research, 
Ymddiriedolaeth 

Gwiwerod Cochion 
Cymru, Prifysgol 
Newcastle upon 

Tyne 

Tach 2015 – 
Rhag 2019

 
  

2,699,565 1,619,741 Gan fod Ynys 
Môn a Gwynedd 
yn ardaloedd 
pwysig yn y 
prosiect, 
amcangyfrif o 
leiaf €1m 

Y Fôr-wennol Wridog - 
Gwella amodau 
cadwraeth y rhywogaeth 
flaenoriaeth - y fôr-
wennol wridog - ledled ei 
dosbarthiad yn y DU ac 
Iwerddon (LIFE14 
NAT/UK/000394) 

RSPB BirdWatch 
Iwerddon, 

Ymddiriedolaeth 
Natur Gogledd 

Cymru 

Hyd 15 - 
Medi 2020 

3,229,020 2,421,765 Dim safleoedd 
yng Nghymru’n 
rhan o’r prosiect 
ond mae partner 
o Gymru’n 
gysylltiedig. 
Amcangyfrif 
ychydig iawn o 
arian i Gymru. 

     €4,041,506 Cyfanswm Natur 
c€1m 
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Rhaglenni CTE yng Nghymru 2007- 2013 

 
Mae’r tabl isod yn cyflwyno manylion y prosiectau a’r cyllid maent wedi’i gael o dan raglenni 2007-2013 . 
 
 

 Cyfanswm 
Gwerth y 
Rhaglen € 

Gwerth yr UE € Nifer y prosiectau 
a gymeradwywyd 
gyda Phartneriaid 

Cymru € 

Cyfanswm 
Costau’r 

Prosiect € 

Grant yr UE € Cyfanswm 
Costau Cymru 

€ 

Cyfanswm Grant 
UE Cymru € 

Iwerddon 
Cymru  

70,260,394 52,695,295 41 70,483,113 50,630,291 38,338,152 27,243,904 

Ardal yr 
Iwerydd 

158,798,190 104,051,233 21 43,080,815 28,002,477 7,969,828 5,107,567 

Gogledd 
Orllewin 
Ewrop 

696,668,854 355,443,293 17 113,702,735 56,529,395 17,424,259 8,712,129 

IVC 405,094,936 321,321,762 13 23,357,799 18,364,756 2,774,582 2,080,936 

Urbact  68,890,736 53,319,170 2 651,410 482,797 12,500 10,000 
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