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Rwy’n hynod falch o gyflwyno’r ail 
adroddiad blynyddol ar weithgarwch 
Horizon 2020 yng Nghymru.

Roedd y llynedd yn flwyddyn lawn digwyddiadau 
ond mae ein Papur Gwyn ‘Diogelu Dyfodol 
Cymru: Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas 
newydd ag Ewrop’  
(https://beta.llyw.cymru/brexit) a gafodd ei 
lansio ar y cyd gennym, yn nodi’n glir bod 
Horizon 2020 yn rhaglen bwysig i Gymru o ran 
yr UE. Mae’n creu buddiannau economaidd a 
phartneriaethau a chydweithrediadau pwysig 
– yn enwedig ymhlith ein prifysgolion a’n 
busnesau, felly mae’n hollbwysig ein bod yn 
parhau i gymryd rhan lawn yn Horizon 2020 a’r 
rhaglen fydd yn ei holynu ar ôl i’r DU adael  
yr UE.

Mae Horizon 2020 ar agor i fusnes ac, fel 
mae’r adroddiad hwn yn ei ddangos, mae 
sefydliadau ledled Cymru yn cael budd sylweddol 
o’r cyfleoedd sy’n deillio ohoni. Fis Hydref 
diwethaf, roeddwn yn falch o gyhoeddi ein bod 
wedi cyrraedd carreg filltir sylweddol - roedd 
sefydliadau yng Nghymru wedi cael dros €54m 
o arian Horizon 2020.  Mae pwysigrwydd a 
pherthnasedd y buddsoddiad hwn i’w gweld yn 
y llwyddiannau niferus a nodir yn yr adroddiad 
hwn; er enghraifft, mae cwmni Biocatalysts Ltd 
o Nantgarw, sy’n gwmni BBaCh, yn defnyddio 
€0.3m o gyllid Horizon 2020 i hyrwyddo ei 
statws ymhellach fel prif weithgynhyrchydd 
ensymau sy’n cefnogi diwydiannau bwyd, 
persawr, diagnosteg a fferyllol, tra bod 
€0.7m o arian Horizon 2020 ar gyfer prosiect 
INMARE Prifysgol Bangor yn helpu i ddatblygu 
cymwysiadau diwydiannol, gan gynnwys 
cymwysiadau fferyllol, o broteinau morol.

Mae’r perfformiad cryf a welwyd ers yr 
adroddiad blynyddol diwethaf, gyda nifer yr 
achosion o gyfranogi gan sefydliadau yng 
Nghymru yn dyblu bron a thros €19m yn 
cael ei roi i Gymru mewn dim ond 11 mis, yn 
gyflawniad sylweddol y gallwn fynd ati i adeiladu 
arno gyda’n gilydd yn ystod y misoedd a’r 
blynyddoedd sydd i ddod. 

Rhagair

https://beta.llyw.cymru/brexit
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Yn benodol, mae’n galonogol gweld cynifer o 
fusnesau yng Nghymru yn cyfranogi yn Horizon 
2020. Bydd hyn, ynghyd â’r gefnogaeth ar 
gyfer rhagoriaeth ymchwil yn ein sefydliadau 
Addysg Uwch, yn helpu i ysgogi swyddi a thwf 
cynaliadwy ledled Cymru.

Fel Ysgrifennydd y Cabinet sy’n gyfrifol am 
Gronfeydd Strwythurol, mae defnyddio’r arian 
hwn er mwyn helpu i feithrin y gallu sydd ei 
angen i gyrchu ffynonellau cyllid cystadleuol fel 
Horizon 2020 yn rhan allweddol o’n hagenda.  
Erbyn diwedd 2016, roeddem wedi neilltuo dros 
80% (dros £225m) o Gronfeydd Strwythurol 
ymchwil ac arloesedd i feysydd arbenigo clyfar 
allweddol, gan gynnwys y diwydiant metelau 
(prosiect IMPACT Prifysgol Abertawe) a lled-
ddargludyddion cyfansawdd (prosiect ICS 
Prifysgol Caerdydd). Caiff buddsoddiadau pellach 
wedi’u targedu eu cyhoeddi yn y misoedd nesaf, 
gan helpu i adeiladu ar yr hyn y mae Cymru 
wedi’i gyflawni gyda chyllid yr UE mewn ffordd 
ddeallus, synergaidd a strategol. 

Mae gwaith i’w wneud o hyd; mae Horizon 
2020 yn parhau’n gystadleuol iawn ac mae 
refferendwm yr UE wedi arwain at lawer o 
ansicrwydd ynghylch ein dyfodol.  Mae’r 
adroddiad hwn yn nodi’r gweithgarwch sy’n 
mynd rhagddo a’r cryfderau y gallwn adeiladu 
arnynt er mwyn ateb yr heriau hyn.  Yn 
amlwg, un o’n cryfderau pwysicaf yw gwaith 
partneriaeth, ac mae’r adroddiad hwn yn nodi 
nifer o enghreifftiau o waith traws-sefydliadol.  

Drwy weithio gyda’n partneriaid ledled Cymru, 
y DU, yr UE ac yn fyd-eang, hyderaf y byddwn 
yn parhau i fanteisio i’r eithaf ar Horizon 2020 
er mwyn helpu i greu economi wybodaeth 
ffyniannus, swyddi a thwf ledled Cymru.  

Mark Drakeford AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a  
Llywodraeth Leol
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Cyflwyniad

Gyda chronfa ariannol o fwy na €70 biliwn, 
Horizon 20201 yw rhaglen ymchwil ac 
arloesedd fwyaf erioed yr Undeb Ewropeaidd 
(UE) sy’n cynnig cyfleoedd gwirioneddol i 
sefydliadau o Gymru gymryd rôl flaenllaw 
ym meysydd ymchwil ac arloesedd a 
chydweithio gyda sefydliadau blaenllaw 
ledled Ewrop a’r byd.

Mae Horizon 2020 ‘ar agor i fusnes’, a bydd 
ceisiadau llwyddiannus a wneir tra bo’r DU 
yn rhan o’r UE yn cael eu diogelu gan warant 
gwariant gydol oes Llywodraeth y DU. 

1 Tudalennau gwe Horizon 2020 y Comisiwn Ewropeaidd: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
2 Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’: https://beta.llyw.cymru/brexit 
3 Gweler rhagor o wybodaeth am brosiect INMARE fel astudiaeth achos yn:  
   http://gov.wales/docs/wefo/publications/160309-horizon-case-studies.pdf

Mae Llywodraeth Cymru hefyd o’r farn2 y 
dylai’r DU barhau i gael budd o fynediad 
i raglenni’r UE fel Horizon 2020, neu’r 
rhaglenni sy’n eu holynu, o’r tu allan i’r UE.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn nodi 
sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi 
perfformio hyd yn hyn o ran cael gafael ar 
gyllid Horizon 2020, a’r cynnydd a wnaed 
yn erbyn amcanion allweddol Llywodraeth 
Cymru ar gyfer Horizon 2020. Mae hefyd yn 
edrych ymlaen i’r gweithgareddau a fydd yn 
mynd rhagddynt yn 2017.

Ffigur 1 – Sicrhaodd Prifysgol Bangor dros €730,000 o arian Horizon 2020 fel cyd-gysylltydd arweiniol prosiect 
INMARE3 sy’n werth €7.4m. Bydd y prosiect yn echdynnu microbau o amgylchoedd morol eithafol ac yn 
cymhwyso technegau sgrinio ac optimeiddiaeth arloesol er mwyn lleihau’r broses o gymhwyso diwydiannol. 
Gallai’r cymwysiadau gynnwys ailosod prosesau cemegol ynni-ddwys mewn diwydiannau, technolegau glanhau 
amgylcheddol neu gyffuriau gwrthganser. Mae’r brifysgol yn gweithio gyda chonsortiwm sylweddol o 24 
sefydliad o Ewrop a Gogledd America.
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https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://beta.llyw.cymru/brexit
http://gov.wales/docs/wefo/publications/160309-horizon-case-studies.pdf
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Cyrhaeddwyd carreg filltir sylweddol eleni 
gyda sefydliadau yng Nghymru yn sicrhau 
ychydig dros €54 miliwn o gyllid Horizon 4 
2020 ers dechrau’r rhaglen. 

Mae hyn yn adlewyrchu’r perfformiad cryf 
a welwyd ers y cyfnod adrodd diwethaf 
(Hydref 2015), gyda nifer yr achosion o 
gyfranogi gan sefydliadau yng Nghymru yn 
dyblu bron o 64 i 112. Roedd tua thraean o’r 
achosion hyn o gyfranogi yn rhai lle’r oedd y 
sefydliadau yn gydgysylltwyr arweiniol.  
Yn yr un modd, gwnaeth nifer yr achosion o 
gydweithredu rhyngwladol gan sefydliadau 
yng Nghymru yn Horizon 2020 fwy na 
dyblu i dros 1000 (gweler Ffigur2). Yn sgil y 
cynnydd hwn mewn gweithgarwch, denwyd 
dros €19m i Gymru mewn dim ond 11 mis. 

Mae’n werth nodi nad yw’r ffigurau hyn 
yn cynnwys llwyddiannau sefydliadau sy’n 
cynnal gwaith ymchwil Horizon 2020 yng 
Nghymru ond y caiff eu gweithgarwch 
cyfranogi ei gofrestru mewn rhanbarthau 
eraill, fel TWI Ltd a’r Ganolfan Ecoleg a 
Hydroleg. Yn achos TWI, mae’r cwmni’n 
cymryd rhan mewn dau brosiect yng 
Nghymru sy’n werth €1.2m (gweler  
tudalen 19). 

  

4 Y dyddiad torbwynt diweddaraf sydd ar gael ar gyfer data ar gyfer adroddiadau blynyddol  
5 Llywodraeth Cymru, Tachwedd 2017  
   http://gov.wales/statistics-and-research/research-development-expenditure/?lang=cy 
6 Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 http://www.ref.ac.uk/results/intro/ 

Nid yw’r ffigurau’n cynnwys cyllid a 
buddiannau Horizon 2020 sy’n dod i Gymru 
drwy gyrff cyfryngol fel banciau, Innovate 
UK a chynghorau ymchwil ychwaith.

Y DU yw un o’r gwledydd mwyaf blaenllaw 
sy’n cymryd rhan yn Horizon 2020.   
Wrth gymharu llwyddiannau Horizon 2020 
yng Nghymru yng nghyd-destun y sylfaen 
ymchwil ac arloesedd â llwyddiannau 
yn y DU, mae’n amlwg bod perfformiad 
Cymru yn gymesur â’i gallu sylfaenol. 
Yn 2015, roedd Gwariant Busnesau ar 
Ymchwil a Datblygu (BERD) yng Nghymru 
yn £362m, sef 2% o gyfanswm y DU.5 
Roedd nifer yr ymchwilwyr yng Nghymru y 
cafodd eu gwaith ei gydnabod fel gwaith 
rhagorol sy’n arwain y gad yn fyd-eang 
(Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 3* a 4* 
Cyfwerth ag Amser Llawn) yn gyfrif am 
3.66% o’r cyfanswm ar gyfer y DU.6 O ran 
nifer yr achosion o gyfranogi a’r cyllid a 
ddyrannwyd, sicrhaodd Cymru 2.06% o 
gyfran y DU o arian cronnol Horizon 2020 
erbyn diwedd mis Medi 2016, yn unol â’i 
gallu sylfaenol ym maes ymchwil ac arloesi. 
O ystyried perfformiad cryf y DU, rydym wedi 
amlygu yn yr adroddiad hwn nifer o feysydd 
lle mae Cymru wedi cyflawni 3% neu fwy o 
gyfran gyfatebol y DU. 

Perfformiad cyffredinol

Perfformiad sefydliadau yng Nghymru

Noder: Mae’r data cyfunol hwn yn dod o gronfa ddata’r Comisiwn Ewropeaidd ar geisiadau 
Horizon 2020. Mae’r data yn seiliedig ar gytundebau grant a lofnodwyd sy’n ymwneud â 
galwadau am gyllid a dynnwyd o gronfa ddata’r Comisiwn Ewropeaidd ar 30 Medi 20164,  
ac maent wedi’u cronni o ddechrau’r rhaglen oni nodir fel arall.

http://gov.wales/statistics-and-research/research-development-expenditure/?lang=cy
http://www.ref.ac.uk/results/intro/


7

NLD

LUX

ROU

CZE(14)

SVN
HRV

SRB

SVK

(3)

PRT
(9)

(10)

LTU

PRTPRT
ESP

ITA

LTU

LVA

EST

TUR

POL
BLR

DEU

NLD

BEL

LUX

IRL
USA

CAN

ZAF
(South Africa)

MLT

KEN

ETHTZA

CYMRU/
WALES

CHE AUT

SVN

GRC

BGR

AUS

CHN
KOR

HUN

ROU

CZE

FINSWE

NOR

ISL

ISR

CYP

HRV

SRB

SVK

MKD

FRA

DNK

1 - 39

40 - 79

80+

© Hawlfraint y Goron 2017 • Cartograffeg • Llywodraeth Cymru • ML/162/15.16
© Crown copyright 2017 • Cartographics • Welsh Government • ML/162/15.16

Manylion yn gywir @ 30.09.16
Details correct @ 30.09.16

(6)

(31)

(142)

(147)

(7)

(7)

(13)

(191)(51)

(1)(1)

(54)

(7)

(9)

(1)

(1)

(39)

(6)

(8)

(42)

(14)

(27)

(79)

(22)

(2)

(4)

(24)

(3)

(2)

(10)

(1)

(3)

(6)

(19)

(45) (25)

(2)

(1)

(2)

(3)

(2)

(2)(2)

(2)

(118)

TUN
(1)

Ffigur 2 – Cydweithredu rhyngwladol gan sefydliadau yng Nghymru yn Horizon 2020

Perfformiad yn ôl thema

Rhennir Horizon 2020 yn dair prif thema 
neu elfen – Gwyddoniaeth Ragorol, 
Arweinyddiaeth Ddiwydiannol a Heriau 
Cymdeithasol. Mae proffil Cymru hyd 
yma (Ffigur 3) yn debyg i broffil y DU 
(Ffigur 4) o ran y ffaith bod Gwyddoniaeth 

Ragorol yn cynrychioli’r gyfran fwyaf, gyda 
Heriau Cymdeithasol ac Arweinyddiaeth 
Ddiwydiannol yn dilyn. Mae’r proffiliau hyn 
yn adlewyrchu cryfder prifysgolion Cymru a’r 
DU o ran manteisio ar yr elfen Gwyddoniaeth 
Ragorol. 
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Ffigur 3 – Dosbarthiad achosion o gyfranogi yn Horizon 2020 yng Nghymru yn ôl prif themâu 
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Ffigur 4 – Dosbarthiad achosion o gyfranogi yn Horizon 2020 yn y DU yn ôl prif themâu 

Mae Ffigur 5 yn dangos bod proffil y prif 
themâu yn Horizon 2020 ar gyfer pob gwlad 
yn wahanol i’r hyn yng Nghymru a’r DU. 
Mae hyn yn dangos cryfder Gwyddoniaeth 
Ragorol yng Nghymru a’r DU ond mae 
hefyd yn amlwg bod Cymru yn ymddangos 
ymhell y tu ôl Horizon 2020 yn gyffredinol 
yn yr elfen Heriau Cymdeithasol; 27.7% o 

gymharu â 41.7% yn y drefn honno.  
Mae’n rhaid inni fod yn ofalus wrth 
ddefnyddio cyfrannau i ddod i gasgliadau 
ond maent yn adlewyrchu dangosyddion 
eraill sy’n awgrymu, gyda rhai eithriadau, 
nad yw sefydliadau yng Nghymru yn 
llwyddo cystal i fanteisio ar yr elfen Heriau 
Cymdeithasol. 

Arweinyddiaeth Ddiwydiannol

25%
Gwyddoniaeth Ragorol

29.4%

Heriau Cymdeithasol

41.7%

Lledaenu rhagoriaeth ac 
ehangu cyfranogiad

Gwyddoniaeth 
gyda/ar ran 
Cymdeithas

Themâu trawstoriadol 

1.0%

0.5%

1.1%

Euratom

1.3%



9

gymharu â 41.7% yn y drefn honno.  
Mae’n rhaid inni fod yn ofalus wrth 
ddefnyddio cyfrannau i ddod i gasgliadau 
ond maent yn adlewyrchu dangosyddion 
eraill sy’n awgrymu, gyda rhai eithriadau, 
nad yw sefydliadau yng Nghymru yn 
llwyddo cystal i fanteisio ar yr elfen Heriau 
Cymdeithasol. 

Arweinyddiaeth Ddiwydiannol

25%
Gwyddoniaeth Ragorol

29.4%

Heriau Cymdeithasol

41.7%

Lledaenu rhagoriaeth ac 
ehangu cyfranogiad

Gwyddoniaeth 
gyda/ar ran 
Cymdeithas

Themâu trawstoriadol 

1.0%

0.5%

1.1%

Euratom

1.3%

Mae Ffigur 6 yn nodi’r deg maes lle cafwyd 
y nifer fwyaf o achosion o gyfranogi gan 
sefydliadau yng Nghymru ac mae Ffigur 7 
yn nodi’r deg maes lle y sicrhawyd y swm 
mwyaf o gyllid i sefydliadau yng Nghymru.  
Yn ogystal â pherfformiad cryf o ran yr elfen 

ragoriaeth sydd eisoes wedi ei nodi, ceir 
perfformiad nodedig mewn meysydd fel 
‘gweithredu ar yr hinsawdd, yr amgylchedd, 
effeithlonrwydd adnoddau a deunyddiau 
crai’ a ‘TGCh’, y cânt eu hystyried yn feysydd 
arbenigo clyfar yng Nghymru.

Ffigur 5 – Dosbarthiad holl achosion o gyfranogi Horizon 2020 yn ôl prif themâu

Ffigur 6 – Y deg maes lle y cafwyd y nifer fwyaf o achosion o gyfranogi yn Horizon 2020 gan sefydliadau  
yng Nghymru

Camau gweithredu Marie Skłodowska-Curie
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deunyddiau crai
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Camau gweithredu Marie Skłodowska-Curie

TGCh

Gweithredu ar yr hinsawdd, yr amgylchedd, effeithlonrwydd adnoddau a 
deunyddiau crai

Y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd

Ynni diogel, glân ac effeithlon

Cyfraniad yr UE (€m)

Iechyd, newid demograffig a lles

Technolegau Newydd a Thechnolegau sy’n Dod i’r Amlwg

Ewrop mewn byd newidiol – cymdeithasau cynhwysol, arloesol
ac adlewyrchol

Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch

Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a choedwigaeth gynaliadwy,
ymchwil morol ac arforol a dŵr mewndirol, a'r bioeconomi
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Ffigur 7 – Y deg maes lle y sicrhawyd y swm mwyaf o gyllid Horizon 2020 i sefydliadau yng Nghymru

Fel y nodwyd eisoes, mae cymharu 
perfformiad Cymru ag un y DU yn 
ddefnyddiol, er bod hynny yn cydnabod mai’r 
DU yw un o’r gwledydd sydd ar flaen y gad 
yn Horizon 2020. 

Mae Tabl 1 yn dangos bod Cymru wedi 
perfformio’n eithaf da mewn sawl rhan o’r 
rhaglen o gymharu â’r DU. Unwaith eto, 
mae’n bosibl gweld cysylltiadau â meysydd 
arbenigo clyfar yng Nghymru.

Tabl 1. Meysydd lle gwelwyd perfformiad cryf yng Nghymru o gymharu â’r DU

I’r gwrthwyneb, mae Tabl 2 yn nodi nad oes 
digon o gyfranogiad mewn rhai rhannau 
o’r rhaglen ac nad yw Cymru yn cael digon 
o gyllid mewn perthynas â rhai rhannau 
o’r rhaglen ar hyn o bryd. Unwaith eto 

mae’r elfen Heriau Cymdeithasol yn dod 
i’r amlwg. Er bod angen monitro hyn, mae 
strategaethau a buddsoddiadau ar waith 
mewn llawer o’r meysydd thematig hyn yng 
Nghymru, felly dylai’r perfformiad wella.

Rhan o’r Rhaglen

% Cymru o ran 
nifer yr achosion 
o gyfranogi yn 
y DU

Sicrhau bod gyrfaoedd 
gwyddonol a thechnolegol 
yn ddeniadol i bobl ifanc

15.38

Gweithgarwch arloesol 
mewn BBaChau

12.77

Gweithredu ar yr 
hinsawdd, yr amgylchedd, 
effeithlonrwydd adnoddau a 
deunyddiau crai

4.44

Gweithgynhyrchu a 
Phrosesu Uwch

3.62

Technolegau Newydd a 
Thechnolegau sy’n Dod i’r 
Amlwg

2.82

Rhan o’r Rhaglen

% Cymru o 
ran y cyllid a 
sicrhawyd yn 
y DU  

Sicrhau bod gyrfaoedd 
gwyddonol a thechnolegol yn 
ddeniadol i bobl ifanc

15.05

Gweithredu ar yr 
hinsawdd, yr amgylchedd, 
effeithlonrwydd adnoddau a 
deunyddiau crai

5.28

Gweithgarwch arloesol mewn 
BBaChau

4.89

Camau Gweithredu  
Marie-Sklodowska-Curie

4.38

Gweithgynhyrchu a  
Phrosesu Uwch

3.41
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Rhan o’r Rhaglen

% Cymru o 
ran nifer yr 
achosion o 
gyfranogi yn  
y DU

Biotechnoleg 0

Cymdeithasau Diogel 
– Amddiffyn rhyddid 
a diogelwch Ewrop a’i 
dinasyddion

0

Trafnidiaeth glyfar, werdd 
ac integredig

0.31

Ewrop mewn byd newidiol 
– cymdeithasau cynhwysol, 
arloesol ac adlewyrchol

0.66

Gofod 0.86

Nanotechnolegau 1.14

Iechyd, newid demograffeg 
a lles

1.46

Deunyddiau Uwch 1.59

Rhan o’r Rhaglen

% Cymru o 
ran y cyllid 
a sicrhawyd 
yn y DU 

Biotechnoleg 0

Cymdeithasau Diogel - Amddiffyn 
rhyddid a diogelwch Ewrop a’i 
dinasyddion

0

Trafnidiaeth glyfar, werdd ac 
integredig

0.37

Nanotechnolegau 0.58

Iechyd, newid demograffeg a lles 0.71

Ynni diogel, glân ac effeithlon 0.76

Isadeileddau Ymchwil 1.13

Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth 
a choedwigaeth gynaliadwy, 
ymchwil morol ac arforol a dŵr 
mewndirol, a’r bioeconomi

1.29

Tabl 2. Enghreifftiau o feysydd lle cafwyd llwyddiant cyfyngedig yng Nghymru o gymharu â’r DU

Eraill

3.6%
Corff cyhoeddus 
(ac eithrio 
sefydliadau ymchwil 
ac addysg)

2.7%

Addysg uwch neu uwchradd

63.4%

Preifat – er elw (ac eithrio addysg)

30.3%
Ffigur 8 – Cyfranogiad yn Horizon 2020 yng Nghymru yn ôl y math o sefydliad

Mae perfformiad yn ôl sector yng Nghymru 
(Ffigur 8) yn debyg iawn i berfformiad ar 
lefel y DU, ac eithrio diffyg gweithgarwch 
sefydliadau ymchwil (7.8% yn y DU) sy’n fater 
strwythurol hysbys. 

Mae’r sefyllfa yn y DU a Chymru yn wahanol 
iawn i’r rhaniad cyffredinol o ran sectorau 
Horizon 2020 (Ffigur 9), gan adlewyrchu pa 
mor gryf yw cyfranogiad sefydliadau addysg 
uwch, fel y nodwyd eisoes.

Perfformiad yn ôl sector
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Eraill

5.3%

6.0%

Addysg uwch neu uwchradd

34.0%

Sefydliadau ymchwil

22.0%

Preifat – er elw (ac eithrio addysg)

32.7%

Corff cyhoeddus 
(ac eithrio 
sefydliadau ymchwil 
ac addysg)

Ffigur 9 – Cyfranogiad yn Horizon 2020 yn ôl y math o sefydliad (pob gwlad).

Mae’r sector addysg uwch yng Nghymru yn 
cyfrif am 63.4% o’r achosion o gyfranogi 
yng Nghymru, sy’n debyg i’r sefyllfa yn y DU 
(58.7%) a bron i ddwbl yr holl achosion o 
gyfranogi yn Horizon 2020 (34.0%). Yn yr un 
modd, mae prifysgolion Cymru yn cyfrif am 
62% o’r cyllid sy’n dod i Gymru, sy’n debyg 
i’r sefyllfa yn y DU (64.5%) ac sy’n fwy na 
Horizon 2020 yn ei chyfanrwydd (39.0%).

O gymharu â phrifysgolion y DU, mae’r 
sector addysg uwch yng Nghymru wedi 
perfformio’n arbennig o dda mewn meysydd 
fel ‘Gwyddoniaeth gyda/ar ran Cymdeithas 
– Pobl Ifanc’ (14.3% o arian addysg uwch 
y DU), ‘Gweithgarwch Arloesol mewn 
BBaChau’ (9.3% o arian addysg uwch y 
DU) a ‘Gweithredu ar yr Hinsawdd – Heriau 
Cymdeithasol 5’ (7.5% o arian addysg uwch  
y DU).

7 Cyfranogiad y DU yn Horizon 2020 a Rhaglen Fframwaith 7  
www.gov.uk/government/statistics/uks-participation-in-horizon-2020-september-2016

ER ENGHRAIFFT

Mae prosiect IMAJINE Prifysgol Aberystwyth 
wedi sicrhau bron €5m o gyllid Horizon 
2020 i edrych ar anghydraddoldebau 
rhanbarthol. Nod y prosiect ymchwil arloesol 
yw darganfod dulliau newydd o fynd i’r 
afael ag anghydraddoldeb a hyrwyddo 
dosbarthiad mwy teg o adnoddau ar draws 
yr UE. Mae IMAJINE ymhlith y prosiectau 
mwyaf sy’n seiliedig ar y gwyddorau 
cymdeithasol i’w hariannu gan Horizon 
2020.

Fel y gwelir yn Ffigur 10, Prifysgol Caerdydd 
yw’r sefydliad sy’n cael y budd mwyaf o gyllid 
Horizon 2020 yng Nghymru (yn y 19eg safle 
yn y rhestr o’r 30 sefydliad addysg uwch 
gorau yn y DU77), ac nid oes fawr ddim yn 
gwahanu Prifysgolion Bangor, Aberystwyth ac 
Abertawe.  Mae’n amlwg bod y bwlch mewn 
perfformiad yn gyffredinol yn adlewyrchu 
rhanbarthau Cronfeydd Strwythurol Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru, gan 
nodi, i ryw raddau, y materion strwythurol y 
mae’r arian hwnnw yn mynd i’r afael â hwy.

Perfformiad y sector addysg uwch

www.gov.uk/government/statistics/uks-participation-in-horizon-2020-september-2016
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Ffigur 10 – Cyllid Horizon 2020 a roddwyd i brifysgolion unigol yng Nghymru.

Prifysgol Caerdydd

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Bangor

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyfraniad yr UE (€m)

Prifysgol De Cymru

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Prifysgol Metropolitan Caerdydd

0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25

Mae gan Gymru gyfran uwch o achosion 
o gyfranogi yn y sector preifat (30.3%) o 
gymharu â’r DU (27%) ac mae’n weddol 
debyg i gyfran yr achosion o gyfranogi yn 
y sector preifat ar gyfer Horizon 2020 yn 
ei chyfanrwydd (32.7%). Yng Nghymru a’r 
DU, mae’r cyllid a roddir i’r sector preifat yn 
cyfateb i ryw 20% o’r cyfanswm; yn achos 
Cymru mae hyn wedi denu dros €10m.

Mae’r sector preifat yng Nghymru wedi 
perfformio’n eithriadol o dda yn y rhan o’r 
rhaglen sy’n ymdrin â Thechnolegau Newydd 
a Thechnolegau sy’n Dod i’r Amlwg (FET). 
Mae tri BBaCh wedi profi llwyddiant, sy’n 
cynrychioli 13.0% o gyfanswm yr achosion o 
gyfranogi gan BBaChau yn y DU, ac wedi cael 
cyfanswm o €1.186m, sy’n cynrychioli 11.9% 
o gyllid FET ar gyfer BBaChau yn y DU.

Meysydd eraill y rhaglen lle mae cwmnïau 
preifat wedi sicrhau dros 3% o gyfran y cyllid 
sydd ar gael i’r DU yw’r canlynol: ‘Deunyddiau 
Uwch’, ‘Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch’, 
‘Arloesedd mewn BBaChau’ a ‘Gweithredu ar 
yr Hinsawdd, yr amgylchedd, effeithlonrwydd 
adnoddau a deunyddiau crai’.

8 Gweler rhagor o wybodaeth am brosiect SMARKTEM fel astudiaeth achos yn:
http://gov.wales/docs/wefo/publications/160309-horizon-case-studies.pdf

Yn yr adran o’r rhaglen o’r enw “Sicrhau 
bod gyrfaoedd gwyddonol a thechnolegol yn 
ddeniadol i bobl ifanc, a meithrin perthynas 
gynaliadwy rhwng ysgolion, sefydliadau 
ymchwil, diwydiant a sefydliadau cymdeithas 
sifil”, yr unig gwmni o’r sector preifat i 
gyfranogi hyd yma yw’r cwmni o Gaerdydd, 
Science Made Simple Limited.

Mewn termau cyllid absoliwt, mae cwmnïau 
yng Nghymru wedi cael dros €1m ar gyfer 
FET, TGCh, Iechyd (Her Gymdeithasol 1) a 
‘Gweithredu ar yr Hinsawdd, yr amgylchedd, 
effeithlonrwydd adnoddau a deunyddiau crai’. 

ER ENGHRAIFFT

Cafodd Cymru ei llwyddiant cyntaf ar Gam 
2 hynod gystadleuol Offerynnau BBaCh 
gyda €1.8m yn cael ei roi i SMARTKem 
Limited8 sydd wedi’i leoli yn Llanelwy. Mae 
SMARTKem yn darparu deunyddiau lled-
ddargludyddion organig perfformiad uchel 
er mwyn gweithgynhyrchu araeau transistor 
haen-denau (TFT) ar gyfer dangosyddion 
plastig a chymwysiadau electronig. Yn 
ogystal â safleoedd yn Llanelwy, Manceinion 
a Sedgefield, mae gan y cwmni dîm 
gwerthfawr yn Adran Peirianneg Drydanol 
Prifysgol Bangor sy’n ymdrin ag elfennau 
dylunio, modelu a ffabrigo eu cynnyrch.

Perfformiad y sector preifat

http://gov.wales/docs/wefo/publications/160309-horizon-case-studies.pdf
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Nid oes fawr ddim gwerth mewn cymharu 
perfformiad Horizon 2020 rhanbarthau 
oherwydd y gwahaniaethau strwythurol 
mewn ymchwil ranbarthol ac ecosystemau 
arloesi. Ar gyfer rhai dangosyddion, er 
enghraifft cyllid Horizon 2020 fesul person, 

ymddengys fod Cymru’n perfformio’n well 
na sawl un o ranbarthau eraill yr UE (e.e. 
Normandi, Galisia); yn debyg i eraill (e.e. 
Dwyrain Canolbarth Lloegr, Aquitaine, 
Schleswig-Hostein); a thu ôl i rai eraill (e.e. 
Gwlad y Basg yn Sbaen, Fflandrys).

Roedd sefydliadau yng Nghymru wedi 
cyflwyno ychydig dros fil o geisiadau Horizon 
2020 erbyn diwedd mis Medi 2016, sef tua 
2.7% o geisiadau’r DU yn ystod yr un cyfnod.  
Cyflwynir llai o geisiadau yng Nghymru na 
llawer o wledydd eraill ond mae gwledydd 
blaenllaw megis y DU, yr Almaen a Ffrainc 
hefyd ymhlith y gwledydd sydd â’r cyfraddau 
isaf o geisiadau (ceisiadau fesul preswyliwr), 
felly efallai nad maint yw’r unig allwedd i 
lwyddiant.

Mae’r gyfradd llwyddiant gyffredinol yng 
Nghymru o 11% yn gymharol isel, ond mae 
ychydig yn uwch ar gyfer y sector preifat 
(12%); 10% yw’r gyfradd llwyddiant ar 

gyfer y sector addysg uwch. Mae cyfraddau 
llwyddiant yn amrywio’n fawr rhwng 
rhannau gwahanol o’r rhaglen a chaiff llawer 
ohonynt eu heffeithio o hyd gan sampl fach 
ar y cam hwn o’r broses o gyflawni’r rhaglen. 

Fodd bynnag, mae sawl cryfder amlwg: mae 
gan geisiadau i ‘Gweithredu ar yr Hinsawdd, 
yr amgylchedd, effeithlonrwydd adnoddau 
a deunyddiau crai’ yng Nghymru gyfradd 
llwyddiant o 22%, sy’n uwch na chyfradd 
y DU (19%); mae Cymru hefyd yn gwneud 
yn gymharol dda mewn FET, gan gyflawni 
cyfradd llwyddiant o 9%, sy’n uwch na 
chyfradd y DU (4%).

Ceisiadau a chyfraddau llwyddiant

Cymhariaeth ranbarthol  
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Tueddiadau amlwg

Bellach, mae swm rhesymol o ddata ar gael 
ar berfformiad yng Nghymru i allu dod i rai 
casgliadau:

• Ar y cyfan, mae Cymru yn parhau i 
berfformio’n dda yn rhaglen hynod 
gystadleuol Horizon 2020. Mae’r cynnydd 
mewn gweithgarwch a llwyddiant ers 
yr adroddiad blynyddol diwethaf yn 
gadarnhaol iawn a dylem geisio cynnal y 
lefel honno o welliant.

• Drwy fwy na dyblu’r achosion o 
gydweithio rhyngwladol gan sefydliadau 
o Gymru yn Horizon 2020, dylid gweld 
cynnydd dilynol yn y broses o gyfnewid 
arferion gorau, creu partneriaethau a 
chyfleoedd masnach yn y dyfodol.  
Bydd hynny oll yn sicrhau budd a fydd yn 
arwain at lwyddiant yn y dyfodol ac effaith 
yn y pen draw. 

• Mae’r lefel uchel o gyfranogi a chyfraddau 
llwyddiant rhesymol y sector preifat yng 
Nghymru yn gadarnhaol iawn.  
Dylem fynd ati i adeiladu ar y cyflawniadau 
hyn drwy gefnogi ac annog ystod 
ehangach o fusnesau i wneud cais am 
gyllid cystadleuol fel Horizon 2020.

• Mae’n amlwg bod y sector addysg uwch 
yn gwneud cyfraniad sylweddol at ein 
perfformiad cyffredinol ac mae mynediad 
i gyllid yr UE yn parhau i fod yn bwysig i’r 
sector hwnnw er mwyn cefnogi’r ymchwil 
a wneir ac i feithrin y gallu i wneud cais 
am ragor o gyllid ymchwil cystadleuol. 

• Mae cryfderau thematig clir y gellir 
adeiladu arnynt drwy arbenigo clyfar ond 
hefyd ceir meysydd her lle y disgwylir 
i fuddsoddiadau a systemau cymorth 
cyfredol sicrhau mwy o lwyddiannau 
Horizon 2020 yn ystod yr ychydig 
flynyddoedd nesaf.

• Mae angen i Gymru ystyried y ffordd 
y mae’n ymdrin ag elfennau Heriau 
Cymdeithasol Horizon 2020; gall 
fod angen mwy o ffocws thematig a 
chydweithrediad gwell rhwng y sector 
addysg uwch a diwydiant.

Bydd gweddill yr adroddiad hwn yn nodi sut 
y byddwn yn mynd i’r afael â’r materion hyn 
ac yn adeiladu ar y llwyddiant a welwyd hyd 
yn hyn.
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Amcan allweddol: Adeiladu ‘grisiau at 
ragoriaeth’

Mae cyllid yr UE wedi rhoi cyfle i Gymru 
wella ei gallu ym maes ymchwil ac arloesi 
yn sylweddol.  Mae Ffigur 11 yn dangos y 
ffordd y caiff buddsoddiadau a chymorth 
allweddol eu halinio ar hyd ‘grisiau at 
ragoriaeth’, felly p’un a ydych yn fusnes 
yng Nghymru sy’n ystyried arloesi am y tro 
cyntaf neu’n grŵp ymchwil ardderchog 
sydd am gydweithio ar lefel ryngwladol, 

mae cymorth ar gael. Efallai na fydd rhai 
sefydliadau/unigolion yn barod eto i wneud 
cais am gyllid cystadleuol fel Horizon 2020, 
ond bydd y gweithgarwch a gefnogir gan 
y ‘grisiau’ (a’r amcanion allweddol eraill yn 
yr adroddiad hwn) yn eu hannog i ystyried 
gwneud cais am gyllid yn y tymor canolig 
neu’r hirdymor ac yn eu cefnogi pan fyddant 
yn gwneud hynny.

Horizon 
2020

Busnes 
Cymru

Cronfa’r Môr a 
Physgodfeydd 

Buddsoddiad preifat

Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop 

Innovate UK 

Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd 

Archwilio syniadau 
newydd...

Buddsoddi mewn 
Ymchwil a 
Datblygu...

Cyfnewid 
gwybodaeth...

Ymchwil 
gydweithredol...

Ymchwil gydweithredol 
ryngwladol...

Arloesi SMART 
SMART Cymru

Arbenigedd SMART

Canolfannau 
rhagoriaeth

SCoRE Cymru

Rhwydweithiau

Cymorth wedi’i dargedu gan y byd academaidd 

Cronfa Fusnes Cymru

Rhaglen Datblygu 
Gwledig

Angylion Busnes

Erasmus+
Cynghorau Ymchwil

Prif gamau’r ‘Grisiau at 
Ragoriaeth’

Amgylchedd cymorth 
ehangach

Gweithgarwch cefnogol uniongyrchol a 
gefnogir yn bennaf drwy Gronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop

Allwedd

Ffigur 11–  ‘Grisiau at ragoriaeth’ Cymru
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Cynnydd hyd yma

Bu cynnydd sylweddol mewn perthynas â’r 
amcan allweddol hwn gyda buddsoddiad 
ym mhortffolio ymchwil ac arloesedd Cronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) y 
cyrraedd £255m erbyn diwedd 2016.   
Mae WEFO wedi sicrhau bod y cymysgedd o 
gynlluniau strategol, ategol ac arbenigol yn 
ychwanegu gwerth at ei gilydd ac yn targedu 
cyfleoedd arbenigo clyfar yng Nghymru 
yn uniongyrchol. Mae Ffigurau 17 a 18 yn 
Atodiad A yn dangos y ffordd yr ymdrinnir 
â’r portffolio hwn a’r cynnydd a wnaed.

Roedd y buddsoddiadau penodol mewn 
canolfannau rhagoriaeth yn ystod 2016 
yn cynnwys £17.1m o gyllid ERDF ar gyfer 
Ffowndri Gyfrifiadurol Prifysgol Abertawe9; 
£17.4m o gyllid ERDF ar gyfer prosiect 
IMPACT Prifysgol Abertawe10, mewn 
partneriaeth â Tata Steel plc; £15.2m o gyllid 
ERDF ar gyfer prosiect FLEXIS a arweinir 
gan Brifysgol Caerdydd11; a £4.8m ar gyfer 
prosiect SPARC II a arweinir gan Brifysgol 
Abertawe12.

Disgwylir i’r gallu ymchwil newydd hwn 
ddenu o leiaf £82m mewn incwm ymchwil 
o ffynonellau cystadleuol, gan gynnwys 
Horizon 2020. 

ER ENGHRAIFFT

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael €380,740 
gan Horizon 2020 am ei rôl ym mhrosiect 
P2P-SmarTest. Mae P2P-SmarTest yn 
ymchwilio i system ddosbarthu trydan 
fwy clyfar ac yn ei harddangos. Mae hyn 
yn cynnwys TGCh uwch, marchnadoedd 
rhanbarthol a modelau busnes arloesol. 
Yn debyg, mae prosiect FLEXIS a ariennir 
gan ERDF, sy’n cael ei arwain gan Brifysgol 
Caerdydd ac sy’n cynnwys prifysgolion 
Abertawe, Bangor ac Aberystwyth a 
Phrifysgol De Cymru, yn ceisio adeiladu yn 
benodol ar ragoriaeth sydd eisoes yn bodoli 
yn y maes ymchwil i systemau ynni, gan 
gynnwys agweddau ar gridiau clyfar, er 
mwyn cymryd mwy o ran mewn rhaglenni 
cyllido cystadleuol megis Horizon 2020.

9  Bydd y Ffowndri Gyfrifiadurol yn ganolfan o’r radd flaenaf ar gyfer ymchwil gyfrifiadurol yng nghanol Campws y Bae  
    http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/cam2cyfredol/prifadeiladau/ffowndrigyfrifiadol/
10 IMPACT - Y Sefydliad Ymchwil ar gyfer Technolegau Deunyddiau, Prosesu a Rhifiadol Arloesol  
     http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/cam2cyfredol/prifadeiladau/impact-technolegaudeunyddiauprosesuarhifiadolarloesol/
11 Mae FLEXIS (Systemau Ynni Integredig Hyblyg) yn waith ymchwil sy’n werth £24 miliwn a ddyluniwyd i ddatblygu gallu ym maes ymchwil  
     i systemau ynni yng Nghymru a fydd yn adeiladu ar y gallu o’r radd flaenaf sydd eisoes yn bodoli ym mhrifysgolion Cymru  
     http://flexis.wales/ 
12 SPARC II - Meithrin gallu ymchwil yng Nghymru ar gyfer y genhedlaeth nesaf o dechnoleg ffotofoltäig solar http://cser.org.uk/research/ 

Ceir tystiolaeth hefyd fod buddsoddiadau 
presennol ERDF yn cyflawni eu hamcanion, 
er enghraifft, mae Sêr Cymru II eisoes wedi 
cefnogi 14 o ymchwilwyr o’r radd flaenaf, 
gan gynnwys un Cadeirydd, mewn meysydd 
arbenigo clyfar. Mae ceisiadau pellach 
wrthi’n cael eu hystyried, y mae tri ohonynt 
ar gyfer Cadeiryddion. Mae’r cynllun yn 
enghraifft ardderchog o’r synergeddau sy’n 
bosibl rhwng ffrydiau cyllido’r UE, gyda 35 o 
gymrodoriaethau eisoes yn cael eu cefnogi 
o dan gynllun ategol SIRCIW (‘Cryfhau Gallu 
Ymchwil Ryngwladol yng Nghymru’), a 
ariennir gan Horizon 2020.  

Cafwyd buddsoddiadau ategol hefyd 
gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF);   
er enghraifft, £26m ar gyfer cynllun 
Ysgoloriaethau Sgiliau’r Economi Wybodaeth 
(KESS 2), a arweinir gan Brifysgol Bangor 
ar ran y sector addysg uwch yng Nghymru.   
Bydd KESS 2 yn helpu dros 600 o fyfyrwyr 
ôl-raddedig i weithio mewn partneriaeth 
â thros 500 o fusnesau mewn sectorau 
allweddol o’r economi yng Nghymru er 
mwyn cyflawni prosiectau ymchwil ar y cyd.

Mae ein prifysgolion yn parhau i chwarae 
rôl allweddol yn y rhaglenni Cydweithredu 
Tiriogaethol Ewropeaidd, er enghraifft:

• Fel rhan o raglen gydweithredu Iwerddon/
Cymru, mae prosiect CALIN, sy’n werth 
€10.2m, yn gweld prifysgolion Abertawe, 
Caerdydd a Bangor yn cydweithio â’u 
cymheiriaid yn y sector gwyddorau bywyd 
yn Iwerddon.

• Fel rhan o raglen Gogledd-orllewin 
Ewrop, mae Prifysgol Aberystwyth yn 
gweithio gyda phartneriaid yn yr Almaen, 
Iwerddon, Ffrainc a Gwlad Belg ar brosiect 
RE-DIRECT, sy’n werth €5.3m, i gynyddu’r 
defnydd effeithlon o wastraff biomas sy’n 
deillio o reoli tirweddau gwledig. 

http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/cam2cyfredol/prifadeiladau/ffowndrigyfrifiadol/
http://www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws/cam2cyfredol/prifadeiladau/impact-technolegaudeunyddiauprosesuarhifiadolarloesol/
http://flexis.wales/
http://cser.org.uk/research/


18

Mae potensial da o hyd i weld synergeddau â 
gweithgarwch arloesi a gefnogir drwy Gronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig (EAFRD), gyda Phartneriaeth 
Arloesi Ewrop (EIP) ar gyfer Cynhyrchiant 
Amaethyddol a Chynaliadwyedd yn mynd 
ati’n weithredol i ystyried cyfleoedd. O ran 
Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop (EMFF), 
gwelwyd cynnydd o ran synergeddau posibl 
sy’n ymwneud â’r sector dyframaethu ar 
draws cronfeydd, gyda chynnig cysylltiedig 
am gyllid ERDF wrthi’n cael ei ystyried  
gan WEFO.

Parhaodd SCoRE Cymru 13 i fod yn 
boblogaidd yn 2016, gan ddangos y rôl 

13 Mae SCoRE Cymru (Cefnogi Ymchwil ac Arloesi Cydweithredol yn Ewrop) yn rhoi grantiau er mwyn ysgogi sefydliadau yng Nghymru i 
gymryd rhan mewn rhaglenni ymchwil ac arloesi cydweithredol, yn enwedig Horizon 2020.  Gellir defnyddio’r cyllid i dalu costau teithio a 
chynaliaeth sy’n gysylltiedig â nodi ac adeiladu consortia (hyd at £1,000) a chost arbenigedd is-gontractwyr ar gyfer datblygu cynigion cyllido 
(hyd at £10,000). 

bwysig y mae’n ei chwarae ar y ‘grisiau at 
ragoriaeth’. Yn ystod y flwyddyn galendr, 
cymeradwywyd 58 o geisiadau, 20 ar 
gyfer costau teithio a 38 ar gyfer costau 
arbenigedd. Yn sgil hynny, neilltuwyd 
swm o dros £133,000. Ers i’r cynllun gael 
ei sefydlu ym mis Mai 2013, mae chwe 
ymgeisydd SCoRE llwyddiannus wedi dod 
â mwy na €2m o gyllid Horizon 2020 i 
Gymru; er enghraifft, cafodd prosiect 
MARIBE (Buddsoddi Morol yn yr Economi 
Las) Prifysgol Abertawe gymorth gan SCoRE 
Cymru yn y cyfnodau ffurfiannol ac aeth ati 
i ddenu €170,000 i ddatgloi’r potensial o 
ddefnyddio un rhan o’r môr at fwy nag un 
defnydd yn economi’r môr.

Ffigur 12 – Caiff Ffowndri Gyfrifiadurol Prifysgol Abertawe, a leolir ar Gampws Bae Abertawe, ei chefnogi 
gyda £17m o gyllid ERDF, a disgwylir iddi ddenu incwm ymchwil cystadleuol sylweddol i Gymru.
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Edrych ymlaen

Adeiladu ar ragoriaeth

Mae llawer o’r portffolio ymchwil ac arloesi 
bellach ar waith, felly canolbwyntir nawr ar 
sicrhau bod y cynlluniau yn cyflawni’r hyn a 
fwriedir.  Disgwylir i hyn arwain at gynnydd 
sylweddol mewn gweithgarwch cydweithredol 
yng Nghymru a thu hwnt, gyda mwy o 
unigolion/sefydliadau yn teimlo’n barod i gymryd 
y cam nesaf ar y ‘grisiau at ragoriaeth’.  Bydd 
cynnydd sylweddol hefyd yn y data sy’n llifo o’r 
portffolio ymchwil ac arloesi a fydd yn helpu i 
lywio a thargedu gweithgareddau eraill; caiff hyn 
ei ystyried yn nes ymlaen yn yr adroddiad hwn.

Bydd y buddsoddiadau yn parhau hefyd; yn 
ddiweddar, mae WEFO wedi galw am gynigion 
arloesol, arbenigol i ategu cynlluniau sy’n bodoli 
eisoes.  Roedd yr alwad yn canolbwyntio ar 
fasnacheiddio ymchwil mewn arbenigeddau 
newydd sy’n dod i’r amlwg (proses y cyfeirir 
ati yn y llenyddiaeth fel “darganfyddiad 
entrepreneuraidd”) yn hytrach na gallu 

ymchwil uniongyrchol, ond mae’n ddigon 
posibl y gallai nodi ymchwilwyr/busnesau 
arloesol a allai gael eu helpu i fyny’r ‘grisiau at 
ragoriaeth’. Y gobaith yw y caiff y rhan fwyaf o’r 
buddsoddiadau hyn eu gwneud erbyn  
diwedd 2017.

Gwelwyd diddordeb digynsail hefyd ymhlith 
partneriaid o Gymru yn Rhaglen Ardal yr Iwerydd 
yn ystod 2016, a bydd canlyniadau’r rhaglen yn 
hysbys erbyn ail chwarter 2017. 

Rhagwelir y bydd y buddsoddiadau a’r cymorth a 
nodir uchod yn cyfrannu, naill ai’n uniongyrchol 
neu’n anuniongyrchol, at newid sylweddol 
cynaliadwy mewn perfformiad yng Nghymru 
o safbwynt manteisio ar ffynonellau cyllido 
cystadleuol fel Horizon 2020 yn y tymor canolig 
a’r hirdymor; mae hyn yn dystiolaeth bellach o 
bwysigrwydd cyllid economaidd rhanbarthol i 
Gymru y tu hwnt i 2020.

Mae Canolfan Dechnoleg TWI, a leolir ym 
Mhort Talbot, wedi adeiladu ar ragoriaeth 
bresennol er mwyn sicrhau llwyddiant gyda 
Horizon 2020. 

Mae cwmni TWI wedi bod yn manteisio ar 
gynlluniau cymorth a ariennir gan yr UE ers 
dros 10 mlynedd er mwyn helpu i ddatblygu ei 
gyfleusterau a’i allu i gydweithio â diwydiant 
a phartneriaid academaidd, gan helpu i ysgogi 
ymchwil ym maes peirianneg a deunyddiau 
uwch. 

Bellach, mae TWI wedi sicrhau mwy na €1m 
i weithio ar brosiectau Horizon 2020 sy’n 
datblygu technoleg a chynhyrchion newydd 
er mwyn helpu i wella perfformiad y seilwaith 
rheilffyrdd a phrosesau cynhyrchu olew a nwy 
ar y môr, ar y cyd â phartneriaid o Wlad Belg, 
Cyprus, Gwlad Groeg, Portiwgal, Sbaen a’r DU.

Drwy AutoScan, prosiect gwerth €1.5m 
a arweinir gan I-Moss NV o Wlad Belg, 
mae’r cwmni yn cydweithio â phartneriaid 
Ewropeaidd i ddatblygu system werthuso 
robotig a fydd yn sicrhau bod modd archwilio 
traciau rheilffyrdd yn fwy aml a gwella’r broses 
o ganfod diffygion. 

Mae TWI hefyd yn cymryd rhan yn RiserSure, 
prosiect gwerth €2.5m a arweinir gan InnoTec 
yn y DU, sy’n datblygu cynnyrch unigryw ar 
gyfer asesu cyflwr codwyr hyblyg a ddefnyddir 
yn eang wrth gynhyrchu olew a nwy ar y môr.  

Bydd y cynnyrch yn lleihau effaith 
amgylcheddol y broses gynhyrchu ar y môr 
ac yn ei gwneud yn fwy dibynadwy drwy 
ddefnyddio canfodydd radiograffeg digidol 
newydd o dan y môr. 

Dywedodd Philip Wallace, rheolwr rhanbarthol 
TWI yng Nghymru: “Ein nod yw ysgogi twf a 
natur gystadleuol sefydliadau gweithgynhyrchu 
a pheirianneg drwy gyfrwng ymchwil ym maes 
peirianneg a deunyddiau uwch. 

“Mae’r cydweithio a wnawn drwy gynlluniau 
Horizon 2020 yn un enghraifft o hyn.  
Bydd gwybodaeth TWI yn helpu i sicrhau bod 
gweithgarwch arloesi yn digwydd yn gynt yn 
y cynlluniau hyn a bod cynhyrchion newydd 
arloesol yn barod ar gyfer y farchnad ac yn profi 
llwyddiant.”

Yn ogystal â phrosiectau Horizon 2020 
TWI, mae dros £7m o gyllid ERDF yn cael ei 
ddefnyddio i gefnogi’r broses o ddatblygu 
Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau 
Uwch (AEMRI) newydd y cwmni. Bydd y 
cyfleuster yn cefnogi ymchwil ddiwydiannol 
flaengar gyda phartneriaid mewn sectorau gan 
gynnwys y sectorau awyrofod, cerbydau modur, 
electroneg ac ynni niwclear ac adnewyddadwy.

Nod AEMRI, sydd wedi cael cefnogaeth 
amrywiaeth o gwmnïau gweithgynhyrchu byd-
eang, yw cynhyrchu dros £12m o fuddsoddiad 
ychwanegol ym maes ymchwil a datblygu yn 
ystod y chwe blynedd nesaf.
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Amcan allweddol: Cynyddu ymgysylltiad 
a llwyddiant busnesau

Mae perfformiad y sector preifat yng Nghymru 
yn galonogol iawn (gweler tudalen 12), ond 
cydnabyddir bod angen i ni barhau i sicrhau 
bod mwy o fusnesau yn gwneud cais am gyllid 
cystadleuol ac yn llwyddo i’w sicrhau.

Mae cynlluniau SMART Llywodraeth Cymru 
(Arloesi SMART, SMART Cymru ac Arbenigedd 
SMART), a ariennir gan yr ERDF ac sy’n 
werth cyfanswm o £135m, yn darparu cyfres 
integredig o ymyriadau a fydd yn llywio’r 
ymddygiad arloesol sydd ei angen yng Nghymru 
a, thrwy hynny, yn meithrin yr hyder sydd ei 
angen i gael gafael ar gyllid fel Horizon 2020.  
Mae hyn yn cynnwys cymorth un-i-un a roddir 
gan Arbenigwyr Arloesi a, lle y bo angen, 
wasanaethau cymorth ar gyfer busnesau yng 
Nghymru sy’n ystyried gwneud cais am gyllid 
Horizon 2020.  Mae Arbenigwyr Arloesi wedi 
gweithio gyda mwy na 1000 o gwmnïau ar 
gyfleoedd ymchwil ac wedi annog mwy na 160 
ohonynt i wneud cais am gyllid cystadleuol drwy 
raglenni Innovate UK a Horizon 2020. 

ER ENGHRAIFFT

Mae cwmni Biocatalysts Ltd o Nantgarw, sy’n 
gwmni BBaCh wedi cael cymorth ariannol gan 
Lywodraeth Cymru i ddatblygu ei gyfleusterau 
a’i wybodaeth ym maes ymchwil ac mae wedi 
cael cryn dipyn o lwyddiant. Mae bellach 
yn defnyddio €0.3m o gyllid Horizon 2020 
i hyrwyddo ei statws ymhellach fel un o brif 
weithgynhyrchwyr ensymau sy’n cefnogi 
diwydiannau bwyd, persawr, diagnosteg a 
fferyllol drwy brosiect LIPES.

Cafodd busnesau eu hamlygu i’r amgylchedd 
ymchwil gydweithredol hefyd wrth i gynlluniau 
ERDF a arweinir gan sefydliadau addysg uwch 
fel ASTUTE 202014 a BEACON+15 gael eu rhoi ar 
waith, gan weithio’n uniongyrchol â busnesau ar 

14 Gwefan Technolegau Cynhyrchu Cynaliadwy Uwch (Astute 2020): http://www.astutewales.com/cy/index.htm 
15 Canolfan Ragoriaeth Bioburo Beacon: http://beaconwales.org/cy/ 
16 Sêl Ragoriaeth y Comisiwn Ewropeaidd https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe 
17 Y Rhaglen Cyflymu Twf: https://businesswales.gov.wales/growth/cy

gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd 
mewn meysydd arbenigo clyfar allweddol.  
Cafodd tua £60m o gyllid ERDF ei fuddsoddi 
mewn cynlluniau ymchwil gydweithredol yn 
ystod 2016 yn unig, a bydd hyn yn helpu i 
sicrhau bod mwy o weithgarwch o’r fath yn 
ystod 2017.

Mae SCoRE Cymru yn parhau i dargedu 
busnesau yng Nghymru, gan gynnwys drwy roi 
cyfraddau cyllido uwch, er mwyn helpu i fynd i’r 
afael ag unrhyw rwystrau ariannol sy’n eu hatal 
rhag datblygu ceisiadau am gyllid Horizon 2020. 
Cafodd 71% o’r £133k a neilltuwyd yn ystod 
2016 ei roi i fusnesau. Roedd hyn yn cynnwys 
cyllid i’w helpu i ailgyflwyno ceisiadau Horizon 
2020 y rhoddwyd sgôr werthuso uchel neu ‘sêl 
ragoriaeth’16 iddynt a chyllid i helpu buddiolwyr 
Offeryn BBaCh Cam 1 llwyddiannus i wneud cais 
am Gam 2. Mae SCoRE Cymru hefyd yn ystyried 
pob cyfle i integreiddio â chymorth busnes arall 
gan gynnwys SMART Cymru a’r Rhaglen  
Cyflymu Twf17.

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru 
wedi sicrhau bod tîm Arloesi Llywodraeth 
Cymru, Rhwydwaith Menter Ewrop yng 
Nghymru, Pwyntiau Cyswllt Cenedlaethol y 
DU, Rhwydweithiau Trosglwyddo Gwybodaeth, 
a systemau cymorth thematig fel yr Hwb 
Gwyddorau Bywyd a’r Arloesfa, wedi bod yn 
rhyngweithio ac yn cyfnewid gwybodaeth yn 
rheolaidd. Mae’r dull gweithredu hwn wedi 
helpu i nodi’r ffordd orau o gefnogi busnes 
penodol neu hwyluso proses drosglwyddo 
esmwyth pan fo’n briodol rhoi sawl ymyriad 
ar waith drwy systemau cymorth gwahanol – i 
gael rhagor o wybodaeth am hyn, gweler yr 
amcan allweddol ‘Cynyddu i’r eithaf effaith 
y gefnogaeth bresennol a’r hyn sy’n dod i’r 
amlwg’.

Cynnydd hyd yma

Cydnabyddir bod angen i fusnesau yng 
Nghymru gael cymorth ychwanegol i fanteisio 
ar gyfleoedd Horizon 2020. Dylai’r cymorth 
hwn gael ei gynnwys yn y cynnig arloesi 
ehangach, gan sicrhau bod busnesau yn cael 

y cymorth cywir ar eu cam datblygu hwy (yr 
egwyddor ‘grisiau at ragoriaeth’).   
Rhaid iddo hefyd ychwanegu gwerth i’r 
cymorth sy’n bodoli eisoes a’r cymorth sy’n 
dod i’r amlwg yng Nghymru, y DU ac Ewrop.

http://www.astutewales.com/cy/index.htm
http://beaconwales.org/cy/
https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
https://businesswales.gov.wales/growth/cy
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Fel y nodwyd eisoes yn yr adroddiad hwn, 
mae nifer sylweddol o fuddsoddiadau wedi’u 
gwneud ym maes ymchwil ac arloesi.   
Bydd y rhan fwyaf o’r buddsoddiadau 
hyn yn cefnogi busnesau yng Nghymru 
neu’r broses o gydweithio â busnesau yng 
Nghymru yn uniongyrchol, a bydd hyn, yn 

ei dro, yn ysgogi’r ymddygiad sydd ei angen 
ar y busnesau hynny i gael gafael ar gyllid 
cystadleuol fel Horizon 2020 a manteisio 
arno. Caiff cynnydd yn y maes hwn ei 
fonitro a chaiff systemau cymorth pellach eu 
hystyried os yw’n briodol.

Helpu busnes i ffynnu

Gall cwmni SPTS Technologies o Gasnewydd 
olrhain ei wreiddiau yn Ne Cymru yn ôl i 1989.

Dros y blynyddoedd, mae’r cwmni wedi 
cael cymorth gan Lywodraeth Cymru ar 
gyfer gweithgarwch ymchwil a datblygu a 
gweithgarwch sy’n gysylltiedig ag eiddo ac 
enillodd statws Cwmni Angori Llywodraeth 
Cymru yn 2013.

Mae SPTS yn cydweithio’n agos â nifer o 
sefydliadau ymchwil blaenllaw sydd wedi 
arwain at nifer o brosiectau ymchwil a 
datblygu llwyddiannus ar lefel Ewropeaidd ac 
yn y DU.  Un enghraifft o’r fath yw prosiect 
llwyddiannus Microneedles18 sy’n cynnwys 
gweithio ar y cyd â Chanolfan Nanoiechyd 
Prifysgol Abertawe, a gefnogir gan gyllid ERDF, 
a Phrifysgol Caerdydd.

O dan raglen Horizon 2020, mae SPTS wedi 
sicrhau dros €130,000 i weithio ar ddau 
brosiect gyda’r nod o dorri tir newydd ym 
maes technolegau lled-ddargludyddion a 
threialu dyfeisiau meddygol newydd arloesol, 
a hynny ar y cyd â phartneriaid Ewropeaidd 
o Awstria, Gwlad Belg, y Ffindir, Ffrainc, yr 
Almaen, Iwerddon, yr Eidal, yr Iseldiroedd, 
Norwy, Slofacia, Sbaen, Sweden, y Swistir  
’r DU.

Drwy brosiect PowerBase, sy’n werth €87m 
ac a arweinir gan Infineon Technologies 
Austria AG, mae’r cwmni yn gweithio gyda 
phartneriaid ledled Ewrop i ddatblygu’r 
genhedlaeth nesaf o ddyfeisiau lled-
ddargludyddion cyfansawdd gan ddefnyddio 
is-haenau gwell a galiwm nitrid ar gyfer 
cymwysiadau ‘Ynni Clyfar’.

Mae SPTS hefyd yn datblygu prosesau ysgythru 
sych fel rhan o brosiect InForMed, sy’n werth 
€48m ac a arweinir gan Phillis Electronics 
Nederlands, drwy helpu i greu pilenni arloesol 

18 Prosiect ar y cyd i ddatblygu dyfeisiau micronodwydd (MN) silicôn ar gyfer cymwysiadau gofal iechyd arbenigol.  
http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/casestudies/sptstechnologies/ 

a all ddarparu amgylchedd gwell na silicôn 
neu wydr ar gyfer profi amodau fel ymateb 
celloedd y galon i ysgogiadau. 

Dywedodd Paul Rich, Is-lywydd Gweithredol 
Technoleg a Gweithrediadau: “Mae’r cyllid 
a gawn drwy Horizon 2020 yn ein galluogi i 
ymestyn ein galluoedd i farchnadoedd cyfagos 
a datblygu cymwysiadau newydd a all fod o 
fudd i sectorau diwydiant eraill, yn ogystal â 
nodi marchnadoedd twf newydd posibl i ni.”

“Drwy gydweithio â chyfranogwyr 
diwydiannol ac academaidd allweddol yn yr 
ecosystem gweithgynhyrchu, gallwn hefyd 
wneud y defnydd gorau posibl o dechnolegau 
a chymwyseddau Ewropeaidd.”

Yn y dyfodol, disgwylir i’r cwmni fod yn 
gydran bwysig o’r clwstwr o gwmnïau 
lled-ddargludyddion cyfansawdd sy’n dod 
i’r amlwg yn Ne-ddwyrain Cymru, sy’n 
arbenigedd clyfar allweddol yng Nghymru, 
ar ôl iddo ddatgan ei gefnogaeth i Sefydliad 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol 
Caerdydd sy’n werth £13m ac a ariennir gan 
yr ERDF.

Edrych ymlaen

http://www.swansea.ac.uk/engineering/nanohealth/casestudies/sptstechnologies/
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Amcan allweddol: Datblygu diwylliant a 
chymuned Horizon 2020 yng Nghymru

Croesawodd Uned Horizon 2020 WEFO 
ail Ddigwyddiad Blynyddol Horizon 2020 a 
gynhaliwyd yng Nghaerdydd ar 17 Mawrth 
2016.  Yn ystod y digwyddiad, nodwyd 
llawer o lwyddiannau cynnar Horizon 2020 
yng Nghymru a chafwyd cyfle unigryw 
hefyd i ystyried strategaethau llwyddiant 
gyda phanel arbenigol. Cynhaliwyd 
gweithdai manwl hefyd ar ddeunyddiau 
a gweithgynhyrchu uwch (a drefnwyd ar 
y cyd ag Addysg Uwch Cymru Brwsel), 
Rhaglen Eurostars (a drefnwyd ar y cyd â 
Rhwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru), 
a seiberddiogelwch (a drefnwyd ar y cyd â’r 
Arloesfa a’r Clwstwr Seiberddiogelwch yng 
Nghymru).

Yn ogystal â chodi ymwybyddiaeth mewn 
digwyddiadau blaenllaw fel Digital 2016 
a CoInnovate, bu Uned Horizon 2020 yn 
gweithio gyda rhanddeiliaid i nodi cyfleoedd 
Ewropeaidd traws-sefydliadol. Arweiniodd 
hyn at nifer o ddigwyddiadau llwyddiannus 
a/neu ddosbarthiadau meistr wedi’u targedu, 
fel y rhai ar TGCh a Diwydiant 4.0  
(gweler tudalen 26).

ER ENGHRAIFFT

Mae Econotherm Ltd o Ben-y-bont ar 
Ogwr wedi defnyddio’i arbenigedd 
mewn technoleg a rhwydweithiau ym 
maes pibellau gwres yng Nghymru, y 
DU ac Ewrop i ddenu gwahoddiadau i 
gydweithio ar dri o brosiectau Horizon 
2020, gan ddenu cyllid o fwy na €1m. 
Bydd Uned Horizon 2020 yn gweithio 
gydag Econotherm i ddatblygu astudiaeth 
achos ac i rannu ei arbenigedd er mwyn 
helpu sefydliadau eraill o Gymru i ddysgu 
o’i lwyddiant.

Drwy gydweithio’n agos â chydweithwyr yn 
swyddfa Llywodraeth Cymru ym Mrwsel, 
mae’r Uned hefyd wedi sicrhau bod yr 
hyn sy’n digwydd yng Nghymru yn cael 
ei ddangos yn Ewrop, er enghraifft yn y 
digwyddiad “Innovation Driving Health and 
Economic Outcomes” a gynhaliwyd ym 
Mrwsel ym mis Rhagfyr 2016.

Mae amrywiaeth o ddulliau wedi’u 
defnyddio i hyrwyddo Horizon 2020 eleni 
(ffigur 14).

Cynnydd hyd yma

Ffigur 13 – Ymchwilwyr o’r radd flaenaf yn rhwyd-
weithio yn Sêr Cymru II: Digwyddiad sy’n dathlu a 
datblygu ymchwil yng Nghymru.  Mae Sêr Cymru 
II yn enghraifft wych o’r synergedd yn y ffordd y 
mae cyllid yr UE yn cael ei ddefnyddio, gyda’r ERDF 
a Horizon 2020 yn rhoi cymorth ariannol i feithrin 
gallu ymchwilwyr yng Nghymru.

Er mwyn sicrhau newid sylweddol yn y 
ffordd y mae sefydliadau yng Nghymru 
yn perfformio o ran cyllid cystadleuol fel 
Horizon 2020, mae’n bwysig ein bod yn 
annog ac yn cefnogi newid mewn diwylliant 
drwy ddigwyddiadau, hyfforddiant a 
gweithgarwch cyfathrebu penodol.  
Mae angen i sefydliadau yng Nghymru 
ddeall y buddiannau strategol hirdymor sy’n 
gysylltiedig â gwneud cais am gyllid o’r fath, 
er gwaethaf yr heriau y gallant eu hwynebu 

wrth wneud hynny. Bydd dull cymunedol o 
gronni adnoddau cyfyngedig (e.e. ar gyfer 
ariannu digwyddiadau a hyfforddiant), 
rhannu gwybodaeth ac arfer da, a gweithio 
tuag at gyflawni amcanion a rennir, yn helpu 
pob sefydliad yng Nghymru i gael mwy o 
lwyddiant. Mae hefyd yn bwysig cydnabod 
y bydd y gymuned hon yn ymestyn, lle y 
bo’n briodol, y tu hwnt i Gymru i gynnwys 
rhanddeiliaid/rhwydweithiau yn y DU, yn 
Ewrop a thu hwnt.
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Cynhelir trydydd Digwyddiad Blynyddol 
Horizon 2020 ar 30 Mawrth 2017. Bydd y 
digwyddiad yn canolbwyntio ar sut y caiff 
sefydliadau yng Nghymru eu helpu i ffynnu 
nawr ac ymhell i’r dyfodol drwy fanteisio i’r 
eithaf ar gyfleoedd i sicrhau cyllid yr UE ar 
gyfer gweithgarwch ymchwil ac arloesi. Bydd 
yn gyfle i randdeiliaid drafod gwerthusiad 
tymor canolig Horizon 2020 a Phapur Gwyn 
Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru: 
Pontio o’r Undeb Ewropeaidd i berthynas 
newydd ag Ewrop’. Yn ystod y prynhawn, 
bydd gweithdai arbenigol yn trafod pwnc 
amserol iawn sef systemau ynni clyfar (a 
drefnir ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd) a’r 
amrywiaeth o gymorth sydd ar gael i fusnesau 
yng Nghymru sy’n ystyried datblygu a gwneud 
y gorau o dechnolegau a datblygiadau 
arloesol newydd er mwyn sicrhau llwyddiant 
masnachol (y ‘grisiau at ragoriaeth’). 

Wrth edrych ymhellach i’r dyfodol, mae Uned 
Horizon 2020 yn gweithio gyda phartneriaid 
i ddatblygu a phennu cwmpas nifer o 
ddigwyddiadau rhanbarthol a thematig a gaiff 
eu cynnal yn 2017. Mae’n debygol y bydd y 
digwyddiadau hyn yn cynnwys gweithdai ar 
gyfer busnesau a dosbarthiadau meistr. 

Bydd astudiaethau achos yn parhau i gael eu 
datblygu a’u hyrwyddo a bydd Uned Horizon 
2020 yn gweithio’n agos gyda Rhwydwaith 
Pwyntiau Cyswllt Cymru (gweler tudalen 24)  
i sicrhau bod mwy o gyhoeddusrwydd yn cael 
ei roi i’r adnoddau cyfathrebu sydd ar  
gael eisoes.

Byddwn hefyd yn parhau i hyrwyddo 
arbenigedd Cymru ym Mrwsel a thu hwnt 
drwy ddigwyddiadau a sianeli cyfathrebu eraill, 
er enghraifft digwyddiad wedi’i gynllunio ar 
arloesedd digidol ym Mrwsel.

Hyrwyddo cyfleoedd Horizon 2020

Lansiwyd e-fwletin newyddion Horizon 
2020 ym mis Mai 2016. Mae’r e-fwletin 
‘optio i mewn’ rheolaidd hwn yn ffordd 
ddefnyddio o gyfleu gwybodaeth allweddol 
am gymuned Horizon 2020 yng Nghymru. 
Mae’n trafod llwyddiannau yng Nghymru, 
canllawiau ac arfer gorau, digwyddiadau 
perthnasol a chysylltiadau â chyllid 
Ewropeaidd a Chenedlaethol arall.  Roedd 
yr e-fwletin yn arbennig o fuddiol yn dilyn 
canlyniad refferendwm yr UE fel cyfrwng i 
atgyfnerthu negeseuon clir am y ffaith bod 
Horizon 2020 ar agor i fusnes a bod Trysorlys 
y DU yn rhoi gwarant gwariant gydol oes. 

Rydym hefyd wedi bod wrthi’n hyrwyddo 
Horizon 2020 yng Nghymru drwy 

ddatganiadau i’r wasg a’r cyfryngau 
cymdeithasol gan gynnwys twitter  
(@WEFOWales ac @WEFOCymru). 
Cafodd ein trydariadau eu gweld tua 73,000 
o weithiau yn 2016. Mae tudalennau 
Horizon 2020 ar adran Cyllid yr UE gwefan 
Llywodraeth Cymru yn parhau i hyrwyddo 
astudiaethau achos llwyddiannus a rhoi 
canllawiau i ymgeiswyr. Mae lluniau digidol 
o astudiaethau achos Horizon 2020 hefyd ar 
gael ar sianel YouTube Llywodraeth Cymru 
ac maent yn parhau i gael eu rhannu yn 
y digwyddiadau a’r gweithdai niferus a 
gynhelir ar gyfer cymuned Horizon 2020. 

Ffigur 14 – 
Yr amrywiaeth 
o weithgarwch 
cyfathrebu a 
welwyd yn 2016.
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Amcan allweddol: Cynyddu effaith y 
cymorth presennol a newydd

Mae llawer iawn o sgiliau, profiad ac 
arbenigedd ar gael yng Nghymru, y DU a’r 
UE.  Ar yr un pryd, cydnabyddir y bydd y 
strwythur cymorth hwn yn parhau i esblygu 
ac y bydd yn rhaid i’r ffynonellau cymorth 
sy’n dod i’r amlwg ategu gweithgareddau 

sydd eisoes yn mynd rhagddynt. Un o 
nodau allweddol Uned Horizon 2020 yw 
hyrwyddo’r adnoddau hyn a sicrhau eu bod 
yn cael eu defnyddio er budd sefydliadau 
yng Nghymru, gan sicrhau y darperir 
gwasanaeth cyson (gweler Ffigur 15). 

Ffigur 15 – Y gydberthynas rhwng actorion allweddol Horizon 2020 o safbwynt Cymru.
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Cynnydd hyd yma

Parhaodd Uned Horizon 2020 i weithio’n 
agos gyda rhanddeiliaid drwy gydol 2016 
gan gynnwys adrannau Llywodraeth Cymru, 
y Rhwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol, 
sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, 
Innovate UK a Rhwydwaith Menter Ewrop 
er mwyn helpu i gydgysylltu a thargedu 
cymorth ar gyfer sefydliadau yng Nghymru 
a rhannu gwybodaeth ac arfer gorau. 
Parhawyd hefyd i weithio’n agos gyda 
grwpiau thematig/sectoraidd fel yr Hwb 
Gwyddorau Bywyd, grwpiau thematig 
Addysg Uwch Cymru Brwsel a’r Arloesfa, 
fel y dangosir gan yr enghreifftiau yn yr 
adroddiad hwn.

Mae Uned Horizon 2020 hefyd wedi bod yn 
aelod gweithgar o Rwydwaith Horizon 2020 
Llywodraeth y DU; roedd hyn yn ddefnyddiol 
iawn yn dilyn canlyniad refferendwm yr UE er 
mwyn sicrhau bod rhanddeiliaid yn y DU yn 
deall safbwyntiau sefydliadau yng Nghymru 
a bod y wybodaeth ddiweddaraf yn cael ei 
rhoi i gymuned Horizon 2020 yng Nghymru.

Mae Rhwydwaith Pwyntiau Cyswllt 
Cymru (gweler ffigur 15) yn ganolog i’r 
gweithgarwch o dan yr amcan allweddol 
hwn.  Drwy broses gyfathrebu barhaus, 
mae’r rhwydwaith wedi cryfhau ymhellach 
y ffordd y mae’n rhannu’r wybodaeth 
a dderbynnir ganddo ac yn gweithredu 
arni, gan sicrhau nad oes unrhyw ‘ddrws 
anghywir’ i sefydliadau yng Nghymru sy’n 
ceisio cymorth Horizon 2020. Mae hyn wedi 
cynnwys gweithio gyda sefydliadau yng 
Nghymru sydd wedi ennill ‘Sêl Ragoriaeth’19  
er mwyn ystyried cymorth a chyllid amgen, 
er enghraifft mewn meysydd fel gwyddorau 
bywyd.

ER ENGHRAIFFT
Mae Neem Biotech, sef BBaCh sydd 
wedi’i leoli ger Abertyleri, Blaenau Gwent, 
wedi bod yn rhan o raglenni Fframwaith 
yr UE am sawl blwyddyn, gan weithio 
gyda phrifysgolion megis Aberystwyth 
ac Abertawe yn ogystal â thros 30 o 
bartneriaid o dramor gan gynnwys y 

19 Sêl Ragoriaeth y Comisiwn Ewropeaidd https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
20 Adroddiad terfynol Llysgenhadon Cyllid yr UE a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016  
http://gov.wales/docs/wefo/publications/160317-ambassadors-report.pdf 

Georg-August-Universität Göttingen (yr 
Almaen), Cyngor Ymchwil Cenedlaethol 
Sbaen (CSIC) a’r Sefydliad Technoleg 
Brenhinol yn Stockholm. Erbyn hyn, maent 
wedi cael €0.12m gan Horizon 2020 ar  
gyfer y prosiect ar y cyd FUNGUSCHAIN,  
sy’n ychwanegu gwerth at wastraff 
amaethyddol madarch i greu cynhyrchion 
uchel eu gwerth. Mae’r cwmni hefyd yn 
edrych am ragor o lwyddiant gyda  
chymorth SCoRE Cymru.

Mae swyddfa Ewropeaidd Llywodraeth 
Cymru ym Mrwsel wedi trefnu digwyddiadau 
ar TGCh, ynni’r môr ac arloesedd ym 
maes iechyd ac wedi hwyluso cyfarfodydd 
lefel uchel rhwng Llywodraeth Cymru a 
chynrychiolwyr Cyfarwyddiaeth Ymchwil 
y Comisiwn a rhanddeiliaid ymchwil eraill.  
Hefyd, drwy gydweithio â’n partneriaid 
yn Addysg Uwch Cymru Brwsel, mae 
Llywodraeth Cymru yn cynnal ac yn hwyluso 
cyfranogiad mewn nifer o rwydweithiau 
gan gynnwys Menter Vanguard ar 
Weithgynhyrchu Uwch, y rhwydwaith 
Awdurdodau Iechyd Rhanbarthol a Lleol 
Ewropeaidd, Partneriaeth Arloesi Ewrop ar 
Heneiddio’n Egnïol ac Iach, Rhwydwaith 
Ymchwil ac Arloesi Rhanbarthau Ewrop 
(ERRIN), Rhanbarthau Ewropeaidd ar gyfer 
Arloesi mewn Amaethyddiaeth, Bwyd a 
Choedwigaeth yn ogystal â llwyfannau 
arbenigeddau clyfar sy’n dod i’r amlwg 
ym maes ynni a bwyd-amaeth. Mae gan 
y Llywodraeth a’i phartneriaid yn Nhŷ 
Cymru, Brwsel, gydberthnasau cryf hefyd ag 
amrywiaeth eang o ranbarthau gan gynnwys 
Catalwnia, Fflandrys, Wallonia, Quebec, 
Gwlad y Basg, Skane (Sweden), Tampere, 
Sacsoni Anhalt, Baden-Württemberg a 
Lombardi.   

Felly, mae’r gweithgarwch a wnaed o dan yr 
amcan allweddol hwn wedi helpu i fynd i’r 
afael â llawer o’r negeseuon a nodwyd yn 
adroddiad terfynol Llysgenhadon Cyllid yr UE 
a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 201620.

https://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
http://gov.wales/docs/wefo/publications/160317-ambassadors-report.pdf
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Bydd mwy o bwyslais ar gyfnewid 
gwybodaeth o fewn Rhwydwaith Pwyntiau 
Cyswllt Cymru a chyda’r ecosystem ymchwil 
ac arloesi ehangach.  Caiff hyn ei ysgogi 
gan gynnydd sylweddol mewn data wrth i 
lawer o gynlluniau ymchwil ac arloesi ERDF 
gyflawni pethau’n gyflymach yn ystod 2017.  

Bydd disgwyliadau mawr bod gwybodaeth 
am achosion posibl o gydweithredu neu 
geisiadau am gyllid yn cael ei rhannu ar 
gam cynnar lle y bo’n briodol ac y bydd hyn 
yn hwyluso cymorth wedi’i dargedu gan 
bob partner perthnasol. Bydd lleoliad Uned 
Horizon 2020 yn WEFO yn helpu i hwyluso 

hyn ond bydd yn ofynnol i bartneriaid 
Rhwydwaith Pwyntiau Cyswllt Cymru a’r 
ecosystem ymchwil ac arloesi ehangach 
chwarae eu rhan hefyd.

Bydd gwaith wedi’i dargedu gyda 
rhwydweithiau ym Mrwsel yn parhau a chaiff 
cyfleoedd i feithrin cysylltiadau ymchwil ac 
arloesi y tu allan i Ewrop eu hystyried hefyd; 
mae cysylltiadau â Thecsas, California, 
Massachusetts a Quebec eisoes ar waith.  
Mae SCoRE Cymru eisoes wedi cefnogi 
cyfarfodydd cydweithredu mewn gwledydd 
fel Tsieina, Korea, Canada, UDA ac yn 
Affrica. 

Mae trafodaethau rheolaidd o fewn 
Rhwydwaith Pwyntiau Cyswllt Cymru a’r 
ecosystem ymchwil ac arloesi ehangach yn 
helpu i nodi tueddiadau a chyfleoedd yn y 
dyfodol.  Drwy adeiladu ar drafodaethau â 
phartner yn y diwydiant (a gefnogwyd yn 
flaenorol gan gyllid yr UE o dan Amcan 1) a 
grŵp gweithgynhyrchu uwch Addysg Uwch 
Cymru Brwsel, nododd Uned Horizon 2020 
fod pobl yn dechrau dangos diddordeb yn 
‘Diwydiant 4.0’ a chymuned Horizon 2020 
yng Nghymru.  Mae Diwydiant 4.0 yn cynnwys 
digideiddio’r diwydiant gweithgynhyrchu; 
cynhyrchion yn mynd drwy’r broses gynhyrchu 
yn annibynnol (ffatrïoedd, peiriannau a 
chynhyrchion deallus yn cyfathrebu â’i gilydd 
ac yn cydweithio i lywio’r broses gynhyrchu)

Cytunwyd bod y diddordeb yn galw am 
ddigwyddiad wedi’i dargedu yn cynnwys 
sesiwn codi ymwybyddiaeth a sesiwn 
dechnegol fwy manwl.  Drwy weithio gyda’i 
rhwydweithiau, llwyddodd yr Uned i sicrhau 
cefnogaeth amrywiaeth o siaradwyr i’r 
digwyddiad gan gynnwys Pwyntiau Cyswllt 
Cenedlaethol yn y DU, y sector addysg uwch 
a’r sector preifat.

Ymhlith uchafbwyntiau’r digwyddiad roedd 
lansio prosiect Horizon 2020 perthnasol 
(DIGICOR 21), gwybodaeth am y galwadau a 
wneir maes o law am geisiadau ar gyfer 

21 Bydd DIGICOR yn datblygu marchnad a thechnoleg ar-lein er mwyn addasu cynhyrchion a gwasanaethau ar lefel uwch drwy     
     integreiddio arloesedd busnesau llai ym mhrosesau cynhyrchu mwy http://digicor-project.eu/
22 http://www.dmiw.co.uk/ Canolfan Arloesi Cymru ar gyfer Gweithgynhyrchu Digidol (DMIW) – gwefan 

Diwydiant 4.0 Horizon 2020, a’r newyddion 
diweddaraf am fenter Hybiau Rhanbarthol 
Arloesedd Digidol I4MS yng Nghymru 22. 

Roedd y gweithdy prynhawn, a arweiniwyd 
gan aelod o’n grŵp arbenigwyr a 
gwerthuswyr, yn targedu’r sawl sydd wedi 
gwneud cais am gyllid Horizon 2020 a’r rhai 
sy’n bwriadu gwneud hynny yn y dyfodol. 
Rhoddodd y sesiwn ‘dosbarth meistr’ gipolwg 
manwl ar ysgrifennu cynnig llwyddiannus, 
canolbwyntio ar y thema Diwydiant 4.0, a 
mynd i’r afael â’r prif faterion sydd wedi bod 
yn rhwystr i gyflawni cyfraddau llwyddiant 
uwch.

Yn ogystal â’r sesiynau ffurfiol, roedd y 
digwyddiad yn gyfle delfrydol i rwydweithio 
ac i randdeiliaid drafod y cyfleoedd a’r risgiau 
sy’n gysylltiedig â Diwydiant 4.0 yng Nghymru.  
Roedd hefyd yn gyfle i Uned Horizon 2020 
godi ymwybyddiaeth o’r canllawiau a grëwyd 
gan y grŵp o arbenigwyr a gwerthuswyr 
(gweler tudalen 28).

Cafodd y digwyddiad, a gynhaliwyd ym mis 
Tachwedd, groeso mawr gan gynrychiolwyr ac 
mae Uned Horizon 2020 yn bwriadu cynnal 
mwy o sesiynau wedi’u targedu drwy gydol 
2017, ar y cyd â’n partneriaethau cynyddol 
ledled Cymru.

Cydweithio ar ddyfodol diwydiant

http://digicor-project.eu/
http://www.dmiw.co.uk/
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Amcan allweddol: Cefnogi a datblygu 
ein harbenigwyr a’n gwerthuswyr

Mae’r gymuned ymarfer wedi cyfarfod 
bedair gwaith yn 2016. Ymhlith y 
trafodaethau a gafwyd mae’r canlynol:

Perfformiad sefydliadau yng Nghymru o 
ran Horizon 2020 
Cododd y grŵp ymwybyddiaeth o 
gyfleoedd penodol a nododd ffyrdd o helpu 
sefydliadau yng Nghymru i sicrhau mwy o 
lwyddiant.

Rhannu gwybodaeth ac arfer gorau 
Trafododd y grŵp themâu Horizon 2020 
a gyflwynir maes o law yn ogystal â 
phrofiadau bod yn werthuswr/cynnig cyngor 
i werthuswyr newydd yn y grŵp. 

Cyfathrebu – y grŵp a Horizon 2020 yng 
Nghymru 
Mae pob un o aelodau’r grŵp yn cyfranogi 
yn Horizon 2020 ac felly roeddent yn gallu 
defnyddio’r wybodaeth oedd ganddynt er 
mwyn helpu i lunio cyfres o ddogfennau 
addysgiadol (a nodir isod). Caiff y grŵp 
ei hun ei hyrwyddo drwy gyfryngau 
cymdeithasol, yr e-fwletin newyddion a 
chyfarfodydd a digwyddiadau perthnasol.

Goblygiadau canlyniad refferendwm  
yr UE 
Cafodd y grŵp ei sefydlu ar adeg amserol 
a olygodd y gallai weithredu fel fforwm a 
rhwydwaith cymorth yn dilyn refferendwm 
yr UE ym mis Mehefin 2016. Bu’r grŵp yn 
rhannu profiadau a gwybodaeth ac yn rhoi 
eglurhad a chymorth. Nododd y grŵp nad 
oedd wedi sylwi ar unrhyw ragfarn yn y ffordd 
yr oedd ceisiadau yn cael eu gwerthuso yn 
dilyn canlyniad y refferendwm; cafodd y 
wybodaeth bwysig hon ei rhannu â chymuned 
Horizon 2020 yng Nghymru drwy’r e-fwletin 
newyddion a chyfarfodydd/digwyddiadau 
perthnasol.

Mae aelodau o’r gymuned ymarfer wedi 
bod o gymorth mawr hefyd wrth lunio a 
chyflwyno sesiynau ‘dosbarth meistr’ ar gyfer 
darpar ymgeiswyr Horizon 2020 a oedd yn 
cynnwys rhannu gwybodaeth a phrofiadau 
cyffredinol o ddatblygu/gwerthuso ceisiadau 
mewn digwyddiadau thematig wedi’u targedu 
a gynhaliwyd drwy gydol y flwyddyn (gweler 
tudalen 23).

Mae nifer yr arbenigwyr/gwerthuswyr 
cofrestredig o Gymru yn parhau i gynyddu 
o gymharu ag FP7: 12 yn 2012 (FP7); 47 yn 
2014; a mwy na 60 yn 2016.

Cynnydd hyd yma

Mae nifer o arbenigwyr/gwerthuswr 
Horizon 2020 yng Nghymru sy’n meddu ar 
wybodaeth a phrofiad gwerthfawr. Drwy 
gefnogi ‘cymuned ymarfer’ o’r arbenigwyr/
gwerthuswyr hyn, gallwn helpu i sicrhau bod 
Cymru yn dylanwadu i’r eithaf ar Horizon 
2020 a bod y wybodaeth sydd ganddynt yn 
cael ei defnyddio i gefnogi cymuned Horizon 

2020 yng Nghymru. Mae hefyd yn bwysig 
ein bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid er 
mwyn eu helpu i ddeall y buddiannau sy’n 
gysylltiedig â chefnogi eu harbenigwyr/
gwerthuswyr, gan y gallai hyn arwain at 
gynnydd yn nifer yr arbenigwyr/gwerthuswyr 
a thrwy hynny fwy o fuddiannau. 

Ffigur 16 – Mae Ecodek Ltd o Wrecsam, sef un o 
weithgynhyrchwyr blaenllaw deunyddiau cyfansawdd eco-
gyfeillgar, wedi sicrhau mwy na €1.5million o gyllid yr UE 
fel rhan o dri prosiect Horizon 2020. Nod y prosiectau yw 
defnyddio deunyddiau adeiladu a ailgylchwyd a gwastraff o 
safleoedd trin dŵr i ddatblygu cynhyrchion a marchnadoedd 
newydd. Mae’r cwmni yn cydnabod bod cymryd rhan yn 
Horizon 2020 yn ehangu ei rwydwaith o bartneriaid strategol, 
gan gynnwys prifysgolion, gweithgynhyrchwyr o’r radd 
flaenaf a chanolfannau technegol. Mae Uned Horizon 2020 
yn gobeithio manteisio ar arbenigedd a phrofiad cwmnïau fel 
Ecodek yn y dyfodol i gefnogi sefydliadau eraill o Gymru i fod yn 
llwyddiannus.
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Bydd y gymuned ymarfer yn parhau i 
gyfarfod yn rheolaidd yn ystod 2017.

Ymhlith y pynciau a gaiff eu trafod bydd 
Trefniadau Pontio’r UE, sicrhau bod 
sefydliadau yng Nghymru yn cael mwy o 
lwyddiant o ran yr elfen Heriau Cymdeithasol 
a llunio canllawiau pellach. Y gobaith 
hefyd yw y bydd sesiynau ‘dosbarth meistr’ 

pellach ar lunio cais llwyddiannus yn cael 
eu cyflwyno gyda chymorth yr arbenigwyr/
gwerthuswyr mewn meysydd pwnc 
allweddol ledled Cymru. 

Bydd Uned Horizon 2020 yn parhau i annog 
rhanddeiliaid i enwebu unigolion ar gyfer y 
gymuned ymarfer.

Fel enghraifft glir o bartneriaeth, aeth 
y ‘gymuned ymarfer’ ati i gydweithio’n 
agos ag Uned Horizon 2020 i gynhyrchu’r 
dogfennau canllaw canlynol sydd wedi’u 
hyrwyddo mewn digwyddiadau ac ar 
gyfryngau cymdeithasol ac sydd ar gael ar 
wefan WEFO23. 

Y gymuned ymarfer o arbenigwyr a 
gwerthuswyr yng Nghymru
Mae’r ddogfen hon yn egluro diben y 
grŵp, pwy ddylai gymryd rhan ynddo a’r 
buddiannau a all ddeillio o weithgareddau’r 
grŵp.

23 Gellir dod o hyd i ddolenni PDF i’r dogfennau a luniwyd gan y gymuned ymarfer ar dudalen Horizon 2020 yng Nghymru ar 
dudalennau Cyllid yr UE ar wefan Llywodraeth Cymru: http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy

Awgrymiadau a chyngor ar gyfer 
y sawl sy’n gwneud cais am gyllid 
Horizon 2020 yng Nghymru
Aeth y grŵp ati i gymharu profiadau a 
chasglu syniadau er mwyn llunio ‘pum 
prif awgrym’ cryno a chlir ar gyfer darpar 
ymgeiswyr Horizon 2020.

Buddiannau bod yn arbenigwr/
gwerthuswr Horizon 2020
Mae’r ddogfen hon yn egluro rôl 
yr arbenigwr/gwerthuswr, yn nodi’r 
buddiannau sy’n gysylltiedig â’r rôl honno 
ac yn rhoi awgrymiadau ar sut i sicrhau bod 
gennych y siawns orau bosibl o gael eich 
dewis i werthuso ceisiadau. 

Cyngor ymarferol gan arbenigwyr a gwerthuswyr Horizon 2020

http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy
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Ffigur 18 – Gweithrediadau cymeradwy a buddsoddiadau arfaethedig mewn cam datblygu datblygedig (ar 31 Rhagfyr 2016)
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