
Bydd buddsoddi mewn arloesi 
ac ymchwil yn helpu i wneud 
Cymru’n fwy cystadleuol a 
chynhyrchiol yn fyd-eang. Mae 
Cronfeydd yr UE yn helpu 
busnesau i ddatblygu, profi a 
lansio cynhyrchion, prosesau a 
gwasanaethau masnachol 
newydd a gwell, gan gynnwys 
rhai sy’n ymwneud â charbon 
isel. Mae cronfeydd yr UE 
hefyd yn helpu i ddatblygu 
adnoddau ymchwil o’r safon 
uchaf yng Nghymru, gan 
adeiladu ar gryfderau 
presennol i ddenu mwy o gyllid 
ymchwil preifat a chystadleuol. 
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Mae £7.5 miliwn o gronfeydd yr EU wedi cael eu 
buddsoddi mewn canolfan ymchwil newydd ar gyfer 
peirianneg uwch yng Nghymru. 
Bydd Athrofa Ymchwil newydd TWI ar gyfer Deunyddiau 
Peirianneg Uwch (AEMRI) yn defnyddio technoleg gyfalaf 
nad yw ar gael ar hyn o bryd yn y DU ac yn darparu 
cyfleuster unigryw i Gymru at ddibenion profion strwythurol 
a gwerthuso. 
 
Mae'r cyfleusterau'n cefnogi ymchwil ddiwydiannol arloesol 
gyda phartneriaid mewn sectorau sy'n cynnwys awyrofod, 
cerbydau modur, electroneg ac ynni niwclear ac 
adnewyddadwy. 
 
Hefyd, bydd y buddsoddiad yn y ganolfan ymchwil newydd 
yn creu 16 o swyddi crefftus iawn ac yn darparu cyfleodd i 
fusnesau peirianneg a gweithgynhyrchu yng Nghymru dyfu 
drwy'r cyfleusterau profi unigryw. 
 
Mae'r cynllun wedi cael cefnogaeth gan amrywiaeth o 
gwmnïau gweithgynhyrchu byd-eang a'i nod yw cynhyrchu 
mewnfuddsoddiad o dros £12 miliwn yn ystod y saith 
mlynedd nesaf drwy gydweithredu â chwmnïau ym maes 
diwydiant megis SpaceX, Rolls Royce, Boeing a Siemens. 
 
Dywedodd Christoph Wiesner, Prif Weithredwr TWI Ltd: "Yr 
Athrofa hon fydd yr un gyntaf o'i math yng Nghymru, gan roi 
i'r rhanbarth fynediad agored i gyfleusterau a chyfarpar 
ymchwil dechnegol o'r radd flaenaf. Bydd yn ganolbwynt i 
gwmnïau diwydiannol ymchwilio, dilysu a  phrofi prosesau 
newydd cyffrous megis cynhyrchu ychwanegion ar gyfer 
strwythurau hanfodol, ac ymchwilio i'r defnydd o 
ddeunyddiau uwch megis cynhyrchion cyfansawdd neu 

gynhyrchion matrics metal ar gyfer cymwysiadau newydd." 
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Mae prosiect BEACON, sy’n cael cymorth ariannol gan 

yr UE, yn gweithio ar y cyd â busnesau i ddatblygu 
technolegau a phrosesau newydd i hybu’r economi 
werdd. Mae’n ymgymryd â gwaith arloesol gan 
ddyfeisio ffyrdd newydd o droi cnydau a gaiff eu tyfu’n 
lleol yn gynhyrchion masnachol. Drwy hynny, mae’n 
helpu i leihau’r defnydd o danwydd ffosil ac i leihau 
effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. 
 
Un cwmni llwyddiannus yw Farmaceutical Innovations 
yn Ynys Môn, sy’n defnyddio cyfleusterau BEACON, 
sydd gyda’r gorau yn y byd, i echdynnu alcaloidau – 
gan gynnwys galanthamin – sydd i’w gael mewn 
cennin pedr, ac y gellir ei ddefnyddio i drin clefyd 
Alzheimer. 
 
Dywedodd Kevin Wall, Cyfarwyddwr Farmaceutical 
Innovations, “Mae gan BEACON gyfleusterau 
ardderchog ac mae amrywiaeth eang o arbenigwyr yn 
rhan o’r prosiect. Drwy’r cydweithrediad hwn, gall 
busnesau arbed amser ac arian drwy ddileu’r costau 
uchel sy’n gysylltiedig â gwaith ailddatblygu sylweddol, 
ond mae potensial hefyd i sicrhau buddion llawer 
ehangach i’r sector gofal iechyd.”   
 
Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a 
Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth sy’n 
arwain BEACON, ar y cyd â’i bartneriaid ym Mhrifysgol 
Bangor ac Abertawe.   
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helpu i leihau effaith 
allyriadau carbon ar yr 
amglychedd ac yn helpu i 
drechu tlodi tanwydd. Mae 
Cronfeydd yr UE yn helpu i 
oresgyn rhwystrau rhag 
datblygu cynlluniau ynni 
bach, gwella effeithlonrwydd 
ynni yn nhai’r rheini sy’n 
wynebu’r tlodi tanwydd 
mwyaf, a helpu i sefydlu 
Cymru fel canolfan ar gyfer 
cynhyrchu ynni’r môr. 
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Mae adeilad newydd CUBRIC (Canolfan Ymchwil 

Delweddu’r Ymennydd Prifysgol Caerdydd) yn elwa ar 
£4.6m gan yr UE i helpu Prifysgol Caerdydd i 

ddatblygu canolfan ragoriaeth flaenllaw ar gyfer 
ymchwil i’r ymennydd.   
 
Bydd adeilad newydd CUBRIC yn galluogi ymchwilwyr 
i brofi syniadau a damcaniaethau newydd yn gyflym er 
mwyn meithrin dealltwriaeth o’r hyn sy’n achosi 
amrywiaeth o gyflyrau iechyd, gan gynnwys dementia, 
sgitsoffrenia a sglerosis ymledol. 
 
Bydd arian yr UE yn helpu i dalu am y gwaith o 
adeiladu’r cyfleusterau newydd, gwerth £44m, a fydd 
gyda’r gorau yn y byd, ym Mharc Maendy. 
 
Mae’r ganolfan bedair gwaith yn fwy na chyfleusterau 
presennol y Brifysgol, a bydd yn gartref i nifer o 
labordai a chyfarpar arloesol. Disgwylir i’r ganolfan 
hefyd greu swyddi ymchwil medrus newydd ar y safle. 
 
Dywedodd yr Athro Derek Jones, Cyfarwyddwr 
CUBRIC, “Drwy gyplysu technoleg arloesol â set o 
ymchwilwyr hynod dalentog yn CUBRIC, bydd modd 
meithrin dealltwriaeth o’r gwahaniaethau yn y  modd y 
mae’r ymennydd yn gweithio a’r hyn sy’n achosi 
cyflyrau fel dementia, sgitsoffrenia a sglerosis ymledol. 
Yn y pen draw, bydd y wybodaeth hon yn arwain at 

ddatblygu triniaethau gwell.” 
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Mae Minesto, sef cwmni ynni o Sweden, wedi agor ei 
bencadlys yn y DU yng Ngogledd Cymru ar ôl cael       
£10 miliwn gan yr UE i ddatblygu menter ynni llanw 
gwerth £25 miliwn oddi ar arfordir Caergybi. 

Mae’r arian Ewropeaidd hwn yn rhan o gynllun arloesol 
‘Deep Green’ a fydd yn cynllunio, yn gweithgynhyrchu ac 
yn profi dyfais cyflymder isel i gynhyrchu trydan ar gyfer 
miloedd o gartrefi o gerrynt y llanw a’r môr. 

Mae technoleg ‘barcud’ tanddwr ‘Deep Green’ yn pwyso 
saith tunnell ac yn gweithredu o leiaf 15 metr islaw wyneb 
y dŵr, a gall weithio mewn dyfroedd lle na all unrhyw 
dechnoleg arall berfformio yr un mor effeithiol o ran cost 
yn sgil ei gallu i redeg mewn ardaloedd cyflymder isel. 

Dywedodd Anders Jansson, Prif Weithredwr Minesto: 
“Roedd agor pencadlys Minesto yn y Deyrnas Unedig yng 
Ngogledd Cymru yn benderfyniad strategol a all wneud 
Cymru’n arweinydd byd ym maes ynni morol. Rydym wedi 
bod yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau 
bod y buddsoddiad hwn yn galluogi Minesto i wneud 
gwaith masnacheiddio, yn ogystal â gwneud ynni morol 
yn ddiwydiant hyfyw yng Ngogledd Cymru a’r Deyrnas 
Unedig. Mae hyn yn newyddion gwych i ni fel cwmni, i 
Gymru fel gwlad, ac i’r diwydiant ynni morol cyfan.” 
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Mae Marine Power Systems (MPS) o Abertawe wedi 
cael £2.1 filiwn o gronfeydd yr UE fel rhan o brosiect 

gwerth £3 miliwn i ddefnyddio ynni o donnau’r môr.  

Mae dyfais WaveSub yn defnyddio technoleg â phatent 
a ddatblygwyd gan MPS, sy’n dal dwysedd pŵer uchel 
tonnau drwy ei system esgyn unigryw. Gall y ddyfais 
wrthsefyll stormydd hefyd.  

Mae cronfeydd yr UE yn caniatáu i MPS 
weithgynhyrchu a phrofi prototeip ar raddfa 1:4. Bydd 
hynny’n paratoi’r ffordd ar gyfer dyfais maint llawn a 
fydd yn cael ei gosod oddi ar arfordir Sir Benfro ac, yn 
y pen draw, yn cael ei chynhyrchu’n fasnachol.  

Dywedodd Dr Gareth Stockman, Rheolwr Gyfarwyddwr 
Marine Power Systems 

“Rydym wrth ein bodd ein bod yn cael y buddsoddiad 
hwn gan yr UE, a fydd yn cefnogi’r cam nesaf yn y 
broses o ddatblygu ein dyfais WaveSub. 

“Mae gan ein technoleg arloesol y potensial i 
gyfrannu’n sylweddol at gyflawni’r targedau byd-eang 
ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mae Marine Power 
Systems wedi gwneud cynnydd sylweddol ac mae’n 
wych cael rhagor o gymorth i gefnogi’n gwaith caled.” 
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