
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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Datblygwyd campws Gwyddoniaeth ac Arloesi 
newydd Prifysgol Abertawe yn y Bae gyda llawer 
iawn o gefnogaeth yr UE gan gynnwys pecyn ariannol 
gwerth £60 miliwn trwy Fanc Buddsoddi Ewrop a 
 £40 miliwn o Gronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. 

 
Bydd y Campws, sy'n werth £450 miliwn, yn darparu 
cyfleusterau o'r radd flaenaf i'r brifysgol ar gyfer 
ymchwil ddiwydiannol a datblygiadau ym maes 
peirianneg, deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu, a 
bydd yn cynnig amgylchedd dysgu arloesol i fyfyrwyr. 
 
Mae'r datblygiad hwn ymhlith y pum prif brosiect 
economi wybodaeth yn Ewrop, a'i nod yw sicrhau 
effaith economaidd gwerth tua £3 biliwn, dros gyfnod o 
10 mlynedd drwy waith adeiladu, ymchwil a buddsoddi 
mewn myfyrwyr a busnesau. 
 
Agorodd y Campws ei ddrysau i fyfyrwyr ym mis Medi 
2015. 
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Bydd cynyddu ynni 
adnewyddadwy ac 
effeithlonrwydd ynddi yn 
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 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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Bydd helpu i greu a thyfu 
busnes yn creu economi gref a 
chystadleuol yng Nghymru. 
Mae cronfeydd yr UE yn cynnig 
cyllid a chymorth i fentrau 
newydd, yn cefnogi cwmnïau 
bach a chanolig (gan gynnwys 
mentrau cymdeithasol) i 
ehangu ac ymuno â 
marchnadoedd newydd, ac yn 
mynd i’r afael â methiannau’r 
farchnad drwy gynnig cyllid  
ad-daladwy i’r busnesau 
hynny.  
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Mae hen gapel yng nghanol Merthyr Tudful yn dathlu ei 
lwyddiant fel canolfan iaith a diwylliant diolch i gymorth 
Canolfan Cydweithredol Cymru, a gefnogir gan yr UE. 

 
Sefydlwyd Canolfan Soar yn 1987 yn dilyn Eisteddfod yr 

Urdd ym Merthyr, er mwyn hyrwyddo'r Gymraeg a'i diwylliant 
yn lleol.  
 
Dros y ddegawd ddiwethaf, mae Canolfan Cydweithredol 
Cymru wedi helpu'r busnes i gynllunio ac ailstrwythuro, yn 
ogystal â helpu gyda chynlluniau marchnata a hyfforddiant, 
sydd wedi galluogi aelodau'r tîm i hyrwyddo'r gwasanaethau 
sydd ar gael mewn ffordd well.   
 
Heddiw, daw prif incwm y ganolfan o archebion theatr a 
grwpiau dawns, gwersi cerddoriaeth a'r grwpiau cymunedol 
sydd â diddordeb yn y Gymraeg a diwylliant lleol. 
 
Dywedodd Lisbeth McLean, Canolfan Soar: "Mae Canolfan 
Cydweithredol Cymru wedi'n helpu ni gydag ochr ariannol 
pethau a'n helpu i ailstrwythuro'r sefydliad ar gyfer twf. Rhaid 
i ni ddiolch iddyn nhw a phob un o'n buddsoddwyr am wneud 
y prosiect trawsnewid hwn yn bosibl a sicrhau y bydd yr 
adnodd ardderchog hwn ar gael i bobl Merthyr am sawl 

blwyddyn i ddod." 
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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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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 Martin Edlund, 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.” 

 

@wefocymru  



Bydd helpu i greu a thyfu 
busnes yn creu economi gref a 
chystadleuol yng Nghymru. 
Mae cronfeydd yr UE yn cynnig 
cyllid a chymorth i fentrau 
newydd, yn cefnogi cwmnïau 
bach a chanolig (gan gynnwys 
mentrau cymdeithasol) i 
ehangu ac ymuno â 
marchnadoedd newydd, ac yn 
mynd i’r afael â methiannau’r 
farchnad drwy gynnig cyllid ad-
daladwy i’r busnesau hynny. 
Mae cronfeydd yr UE hefyd yn 
helpu busnesau i wireddu’r 
fantais gystadleuol a gynigir 
drwy fand eang cyflym iawn 
yng Nghymru. 
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Gyda £750,000 o fuddsoddiad ecwiti a dyled gan 
Gronfa JEREMIE Cymru, a gefnogir gan yr UE, 

llwyddwyd i ddenu £350,000 arall mewn buddsoddiad 
preifat ychwanegol (trosoledd sector preifat) i ariannu 
cynllun gan y rheolwyr i brynu cwmni Wholebake yn y 
gogledd.   
 
Arweiniodd y buddsoddiad at greu a diogelu 89 o 
swyddi yn safleoedd y cwmni yn Wrecsam a Sir 
Ddinbych, a'r enillion mwyaf hyd yma ar fuddsoddiad 
gan Gronfa JEREMIE Cymru.  Mae'r cwmni'n 
cynhyrchu ac yn marchnata 9bar, bariau byrbryd 
iachus o gynhwysion naturiol, yn ogystal â phacio 
brandiau eraill sy'n tyfu. 
 
Dywedodd Jerry Mobbs o Cyllid Cymru: "Mae 
Wholebake yn llwyddiant gwirioneddol, ac yn dangos 
y gwahaniaeth y gall cefnogaeth Cyllid Cymru ei 
wneud. Rydyn ni'n gobeithio y bydd yn parhau i fynd o 

nerth i nerth gan greu mwy o swyddi i Gymru.” 

@wefocymru  
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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." 

@wefocymru  
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Mae tafarn a bwyty Tyn-y-Capel yn Wrecsam wedi 

dathlu naid yn ei refeniw o ganlyniad i gyngor a roddwyd 
gan Busnes Cymdeithasol Cymru, a gefnogir gan 
 yr UE. 
 
Mae Tyn-y-Capel yn rhedeg cynllun cyfranddalwyr 
cymunedol llwyddiannus  gyda phob cyfranddalwr yn 
cael pleidlais yn y ffordd y mae'r cwmni'n cael ei redeg. 
Ers 2012, mae'r fenter wedi newid o fod yn un a oedd 
wedi'i redeg yn bennaf gan wirfoddolwyr i fod yn 
gyflogwr. Bellach mae'r cwmni'n cyflogi wyth aelod 
craidd o staff, a 20 o staff achlysurol, pob un yn byw o 
fewn 2 filltir i'r dafarn. Enillodd y dafarn Dystysgrif 
Rhagoriaeth Trip Advisor yn 2015. 
 
Dywedodd John Rosier o Tyn-y-Capel: "Roedd 
cefnogaeth Busnes Cymdeithasol Cymru yn hanfodol i 
dafarn a bwyty Tyn-y-Capel. Yn benodol, prynu 
Cyfranddaliadau i helpu gyda'r costau cychwynnol, 
benthyciad yn y 12 mis diwethaf i helpu i ddatblygu'r 
busnes a gwaith mentora a chyngor gwerthfawr gan 
swyddogion y Ganolfan, yn arbennig o ran Adnoddau 
Dynol." 

 

@wefocymru  
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Cwmni sydd wedi’i leoli yn Llanelli yw Pro-tect, a 
chafodd gymorth a chyngor gan wasanaeth Busnes 
Cymru Llywodraeth Cymru, a gaiff gymorth ariannol 

gan yr UE, i’w helpu i sicrhau buddsoddiad cyfalaf 
newydd er mwyn tyfu’r busnes a chreu 20 o swyddi 
newydd. 
 
Pro-tect yw un o brif gynhyrchwyr a chyflenwyr plastig 
wedi’i atgyfnerthu â gwydr ac mae wedi mynd o nerth i 
nerth gan greu rhagor o swyddi lleol ar ôl cael cymorth 
gan brosiect Llywodraeth Cymru.  
 
Meddai Rhys Davies, Cyfarwyddwr Pro-tect, “Mae’r 
cymorth a gafodd y cwmni gan yr UE, drwy Lywodraeth 
Cymru, wedi caniatáu iddo dyfu drwy fuddsoddi mewn 
cyfarpar newydd a hyfforddiant i staff.  
 
”Mae’r arian hefyd wedi caniatáu i ni fwrw ymlaen â 
gwaith ymchwil a datblygu cynhyrchion newydd, gan 
sicrhau ein bod mewn sefyllfa dda i fanteisio ar 
gyfleoedd i gyflenwi cwmnïau o’r radd flaenaf, gan greu 

swyddi a hybu’r economi leol.” 

@wefocymru  
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Mae cwmni Celtic Forest o Landarcy wedi medru diogelu 
9 o swyddi diolch i £50,000 o fenthyciad micro gan Gronfa 
JEREMIE, a gefnogir gan yr UE. 

 
Yn dilyn blwyddyn gyntaf lwyddiannus y cwmni dylunio a 
chreu dodrefn yn 2012, derbyniodd fenthyciad i'w alluogi i 
brynu cyfarpar newydd i wella effeithlonrwydd.  
 
Dywedodd David Knight, Swyddog Buddsoddi Cyllid Cymru 
a strwythurodd y benthyciad: "Mae Celtic Forest yn 
enghraifft dda o ba mor gyflym y gall busnes dyfu pan fo 
ganddo'r profiad a'r arbenigedd cywir. Roedd agwedd y 
cwmni'n broffesiynol iawn, gan dreulio llawer o amser yn 
gweithio gyda data ymchwil marchnad yr Horticultural 
Trade Association cyn mynd i'r farchnad.  
  
"Wrth i ddefnyddwyr lleol ddechrau edrych y tu hwnt i 
fewnforion wedi'u masgynhyrchu, mae cwmni fel Celtic 
Forest yn tynnu sylw drwy gynnig dodrefn personol, o 
ansawdd ac o ffynhonnell leol. Gyda benthyciad Cyllid 
Cymru, gall barhau i ddarparu cynnyrch o ansawdd ar 
raddfa lawer iawn mwy." 
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