
 
 

Croeso! 
 
Mae blwyddyn ers y Refferendwm ac, er gwaethaf ei heriau, mae ystadegau diweddaraf Horizon 2020 
yn dangos bod Horizon 2020 ar agor i fusnes a bod Cymru yn elwa'n fawr. Gyda bron i €10m o gronfa 
Horizon 2020 wedi cael ei ddyfarnu i sefydliadau yng Nghymru ers mis Chwefror, mae Cymru bellach 
wedi elwa ar €76m o gronfeydd Horizon 2020 ac mae ganddi 162 yn cymryd rhan yn y Rhaglen 
(gweler enghreifftiau isod).  Cymerwch y cyfle hwn i atgoffa eich rhwydweithiau fod Trysorlys y DU 
wedi gwarantu cyllid ar gyfer prosiectau Horizon 2020 a gymeradwywyd y gwnaed cais amdanynt cyn 
i'r DU adael yr UE.  Mae Llywodraeth Cymru hefyd o'r farn (Diogelu Dyfodol Cymru) y dylai'r DU 
barhau i gymryd rhan yn Horizon 2020 a'r Rhaglen sy'n ei holynu hyd yn oed ar ôl i'r DU adael yr UE 
oherwydd y manteision sylweddol mae'n eu creu ym maes ymchwil ac arloesedd. 
 
Byddwch yn rhan o'r llwyddiant hwn; mae nifer o ddigwyddiadau a gweithdai wedi'u cynllunio ar gyfer 
yr hydref ble gallwch drafod y rhaglenni gwaith diweddaraf a dysgu am y cymorth sydd ar gael i chi 
(gweler isod).  Cynlluniwch ymlaen llaw i fod yn llwyddiannus fel IMSPEX Diagnostics Ltd (y dyfarnwyd 
€1.5m iddo) a llawer o sefydliadau eraill yng Nghymru. 
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Mae'r ystadegau diweddaraf ar gael! 

Mae'r CE wedi rhyddhau'r crynodeb ystadegol diweddaraf (o 31 Mai 2017) sy'n datgelu bod cyfanswm 
yr arian a sicrhawyd gan sefydliadau yng Nghymru bellach wedi cyrraedd cyfanswm o €76m. 
 
Mae'r pwyntiau allweddol yn cynnwys: 
 

 Cynnydd o bron i €10m yn yr arian a ddyfarnwyd i brosiectau sy'n cymryd rhan a leolir yng 
Nghymru ers diwedd mis Chwefror 2017 

 Mae nifer y cyfranwyr yng Nghymru sy'n cymryd rhan yn Horizon wedi cynyddu 15% o 141 i 
162. 

 Mae cydweithrediadau rhyngwladol gan sefydliadau yng Nghymru yn rhaglen Horizon 2020 
bellach yn fwy na 1,600. 

 Mae'r sector preifat wedi denu hyd at €16m hyd yma, gyda llwyddiannau diweddar yn cynnwys 
IMSPEX (gweler isod) 

 Mae'r sector Addysg Uwch yn parhau i berfformio'n dda, gyda Phrifysgol Abertawe yn sicrhau 
€3.2m ychwanegol a Phrifysgol Aberystwyth yn sicrhau €3.6m.   

 

Llwyddiant ysgubol… 
Yn ddiweddar, dyfarnwyd bron i €1.5m i IMSPEX Diagnostics Ltd a leolir yn Abercynon tuag at ei 
brosiect BreathSpec yn dilyn ei gais i'r cynllun Llwybr Cyflym at Arloesi. Mae'r prosiect yn cynnwys 
datblygu dyfais gyflym, anfewnwthiol a all ddadansoddi anadl er mwyn helpu i wneud diagnosis ar 
salwch anadlol. Bydd IMSPEX yn cydweithio â gweithgynhyrchwyr blaenllaw ac arbenigwyr  treialon 
clinigol yn yr Almaen ac Iwerddon a gyda Phrifysgol Warwick a chwmni RedKnight Consultancy Ltd yn 
ne Cymru. 

Cefnogodd cynllun SCoRE Cymru Llywodraeth Cymru y gwaith o ysgrifennu cynnig Horizon 2020. I 
gael mwy o wybodaeth ar sut y gall SCoRE Cymru eich helpu, gweler yma. 

Gweler y datganiad i'r wasg am lwyddiant IMSPEX yma 

 

Prosiect Rhaglen Fframwaith 7 anhygoel AMAZE 
Mae Prifysgol Abertawe wedi ffurfio consortiwm o 26 o bartneriaid o'r UE a gafodd eu dwyn ynghyd fel 
rhan o brosiect Rhaglen Fframwaith 7 AMAZE yr UE. Mae prosiect yr UE, a gwblhawyd y mis diwethaf, 
yn canolbwyntio ar Weithgynhyrchu Ychwanegion ac mae wedi helpu i drawsnewid dull addawol o 
gynhyrchu cydrannau metal ar gyfer ceir, awyrennau ac offer yn broses ddiwydiannol brif ffrwd”. 
Gweler erthygl y Comisiwn Ewropeaidd am fwy o fanylion. 
 

 

Llwyddiant Horizon 2020 y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol 
Mae dau brosiect yn Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol mewn Uwch Beirianneg a Deunyddiau a 
ariennir gan Lywodraeth Cymru, wedi sicrhau mwy nag £1m o arian Horizon 2020.  
 
Mae llwyddiant cronfa MCSA Horizon BBDiag Prifysgol Abertawe wedi deillio o'r prosiect rhoi graffen 
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ar waith a gwaith saernïo dyfais biosynhwyrydd, a ariennir gan y Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol, 
sef prosiect cydweithredol rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe. 

 
Mae llwyddiant y prosiect Horizon 2020 SUMCASTEC mwy diweddar gyda chyfranogwyr o Brifysgol 
Bangor a Creo Medical yn gysylltiedig â'r ‘prosiect Technoleg CMOS-Microhylifeg-Microdonnau 
Integredig ar gyfer Trin a Sbectrosgopi Deuelectrig’, a gefnogwyd yn flaenorol drwy'r Rhwydwaith 
Ymchwil Cenedlaethol. 
 

Prosiect SEREN ar restr fer gwobrau RegioStars yr UE 2017 

Mae prosiect SEREN Prifysgol Caerdydd wedi cyrraedd rownd derfynol gwobr glodwiw sy'n cydnabod 
arfer da mewn datblygu rhanbarthol ac arloesedd ar draws yr Undeb Ewropeaidd. 

Caiff seremoni wobrwyo RegioStars 2017 y Comisiwn Ewropeaidd ei chynnal ym Mrwsel yn ystod 
Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd ym mis Hydref, ac mae SEREN wedi cyrraedd y 
rhestr fer yn y categori Arbenigo Clyfar ar gyfer Arloesi mewn BBaChau. Datblygodd y prosiect, a 
gefnogwyd gan £5.4m o Gronfeydd Strwythurol ERDF, dechnolegau peirianneg daear newydd ar gyfer 
cymwysiadau masnachol o fewn y diwydiant ynni carbon isel. 

Ewch i wefan y Comisiwn Ewropeaidd  i ddysgu rhagor am RegioStars. 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/ 

 

Arolwg Horizon 2020 yng Nghymru – diolch yn fawr! 
Diolch yn fawr am yr ymateb cadarnhaol ac adeiladol i'n harolwg Horizon 2020 yng Nghymru yn 
ddiweddar. Gofynnom gwestiynau i chi am ein Digwyddiad Blynyddol, yn ogystal â sut y gallwn eich 
cefnogi dros y misoedd sydd i ddod. Cawsom rai sylwadau a syniadau gwych rydym yn bwriadu eu 
datblygu.  Gallwch barhau â'r sgwrs drwy gysylltu â ni yma. 
 

 

Y newyddion diweddaraf am y  
gwerthusiad interim o Horizon 2020 
Ar 29 Mai eleni, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ganfyddiadau o'r gwerthusiad interim o Horizon 
2020. 
 
Mae'r gwerthusiad yn rhoi asesiad cynhwysfawr o berfformiad Horizon 2020 hyd yma. Gofynnwyd yn 
arbennig am gyfraniadau gan ymchwilwyr, entrepreneuriaid, arloeswyr a phob math o sefydliadau sydd 
wedi cymryd rhan yn Horizon 2020. 
 
Edrychwch ar rai canfyddiadau allweddol o'r gwerthusiad interim yma 
 
Ar 3 Gorffennaf 2017 cyhoeddwyd adroddiad y Grŵp Lefel Uchel a chynhaliwyd cynhadledd 
rhanddeiliaid ym Mrwsel.  
 
Y camau nesaf: 
Ym mis Hydref cyhoeddir ymateb y Comisiwn Ewropeaidd i'r gwerthusiad interim o Horizon 2020. Bydd 
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hyn yn cyflwyno adroddiad ar y canlyniadau gwerthuso allweddol gan gynnwys  mentrau Erthyglau 185 
ac 187, sylwadau'r Comisiwn ar adroddiad y Grŵp Lefel Uchel, a bydd yn mynd i'r afael ag 
argymhellion gwerthusiad ôl-weithredol Rhaglen Fframwaith 7. 
 
Rhowch wybod i ni os oes gennych farn ar ganlyniadau'r gwerthusiad. 

Chwilio am sefydliadau ar gyfer ymchwilwyr sydd wedi eu 
hariannu'n llawn 

Mae'r alwad am Gymrodoriaethau Unigol 2017 MSCA (Marie Skłodowska-Curie actions) Horizon 2020 
bellach ar agor, a'r dyddiad cau yw 14 Medi 2017. Mae'n gyfle i sefydliadau ddenu ymchwilydd 
profiadol (lefel ôl-ddoethurol ac uwch neu gydag o leiaf bedair blynedd o brofiad ymchwil llawn amser) 
o'r tu allan i'r DU i dreulio rhwng 12 a 24 mis, wedi ei ariannu'n llawn, i weithio yn y sefydliad ar 
brosiect ymchwil ac arloesedd.  
 
€10 wedi'i glustnodi ar gyfer y sector anacademaidd 

Mae sefydliadau anacademaidd yn gymwys ar gyfer pob elfen o'r cynllun ond cyflwynwyd ‘panel peilot’ 
newydd a elwir yn ‘Cymdeithas ac Arloesedd’  a dim ond sefydliadau anacademaidd sy'n gymwys. 
Mae cyllid o €10m wedi cael ei glustnodi ar gyfer y panel hwn a'r llynedd, cefnogwyd 48 allan o 130 o 
gynigion, cyfradd llwyddiant o 36% sy'n llawer uwch na rhannau eraill o'r cynllun. 

Mae ymchwilwyr yn derbyn hyfforddiant ar yr amod eu bod yn symud o un wlad i'r llall er mwyn ehangu 
a dyfnhau eu cymwyseddau. Gall ymgeiswyr ddiffinio eu prosiect eu hunain, a gall y sefydliad a'r 
cymrawd ymchwil elwa ar hyn, fel y gwelir yma.  

Ceir gwybodaeth am ddau brosiect llwyddiannus yn y DU isod: 

 TreasureDrop – Johnson Matthey Plc 
 UFICS-QRNG – Toshiba Research Europe Ltd 

Os oes gennych brosiect mewn golwg neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch  â'r Pwynt 
Cyswllt Cenedlaethol ar gyfer MSCA.  Efallai y gall Uned Horizon 2020 hefyd gefnogi eich cais drwy 
SCoRE Cymru. 
 

 

Lleoedd i Fod, Pobl i'w Gweld 
Mae Uned Horizon 2020 yn rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau neu hyfforddiant nid er elw a all fod 
o ddiddordeb i gymuned Horizon 2020 yng Nghymru. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw 
ddigwyddiadau/hyfforddiant o'r fath yn y dyfodol, neu os ydych yn trefnu digwyddiad neu hyfforddiant, 
rhowch wybod i ni ac efallai y gallwn gynnwys y manylion yn ein rhifyn nesaf*.Dyma rai digwyddiadau 
a allai fod o ddiddordeb i chi: 
 

 

DYDDIAD I'CH DYDDIADUR  

Rhaglen Waith 2018-2020 – Diwrnod Gwybodaeth y DU ar Iechyd, Newidiadau Demograffig a 
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Llesiant 
 
Pryd?  - Dydd Mawrth, 24 Hydref 2017, rhwng 8.30am a 5.00pm 
Ble?  - Neuadd y Ddinas, Caerdydd   
 

Mae Llywodraeth Cymru, Innovate UK, Rhwydwaith Menter Ewrop, a'r Rhwydaith Trosglwyddo 
Gwybodaeth yn cynnal y digwyddiad hwn sydd â'r nod o gefnogi cydweithio yng Nghymru, ledled y DU 
ac yn Ewrop. 
 
Byddwn yn hyrwyddo cyfleoedd ariannu sydd ar gael ar gyfer iechyd, newidiadau demograffig a 
llesiant drwy Horizon 2020, rhaglen ariannu ymchwil ac arloesedd fwyaf yr UE, gyda dros 1 biliwn 
Ewro wedi'u clustnodi ar gyfer galwadau yn 2018/2019. Gall y cynadleddwyr ddisgwyl y canlynol:  
 

o awgrymiadau ar fod yn llwyddiannus yn Horizon 2020  

o syniadau gwerthfawr ar bynciau yn ymwneud ag iechyd, newidiadau demograffig a llesiant sy'n 

mynd i gael eu hariannu gan yr UE yn 2018  

o trosolwg o'r cymorth sydd ar gael yn lleol ac yn genedlaethol i ddatblygu ceisiadau 

o sesiynau broceriaeth drwy gydol y dydd 

o creu consortiwm a datblygu cynigion ar gyfer galwadau penodol 

 

Cewch gymryd rhan am ddim! 
 

COFRESTRWCH YMA 
 
 

TREFNWCH IE NAWR AR GYFER Y CANLYNOL:  
 

 8-10 Medi: Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe. 

Mae'r cyfan yn dechrau gyda digwyddiad gyda'r nos ddydd Gwener 8 Medi i oedolion ac yna 
penwythnos o ddigwyddiadau i'r teulu gyda digonedd o gyfleoedd i gael profiadau ymarferol a 
darganfod pob math o bethau gwyddonol drwy gyflwyniadau theatrig, gweithdai, cerddoriaeth, 
ac arddangosiadau. 
 

 18-19 Medi: Digital 2017 – Gŵyl ar gyfer Arloesedd, Buddsoddiad a Diwydiant. Bydd 

agenda llawn gweithgareddau gyda phrif siaradwyr profiadol a gweithdai a fydd yn siarad 
synnwyr. Bydd pynciau'n cynnwys ceir diyrrwr, hologramau, sgamiau seiber, technoleg addysg 
a gofynion uwch.  Bydd llwyfan arddangos hefyd lle gall arloeswyr sy'n dod i'r amlwg, newidwyr 
y byd yn y dyfodol, ac arwyr yfory ddweud eu hanes wrth fuddsoddwyr sy'n chwilio am y peth 
mawr nesaf. Cofrestrwch yma. 

 
Chwiliwch am y gweithdy, 'Helpu chi i arloesi - y cymorth a'r cyllid sydd ar gael' a 
gynhaliwyd gan yr Uned Horizon 2020 mewn partneriaeth â Point Arloesi. 

 

 25 Medi: Ynni Morol: Sbarduno Economi’r Iwerydd. Bydd y seminar hon, a drefnir gan 

Lywodraeth Cymru ar y cyd â’r Comisiwn Ewropeaidd, yn trafod potensial y sector ynni morol o 
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ran cryfhau economïau arfordirol ar lannau’r Iwerydd. Ymhlith y siaradwyr bydd Ysgrifennydd y 
Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig, Lesley Griffiths AC; Ysgrifennydd y Cabinet 
dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates AC, yn ogystal â chynrychiolwyr o’r Comisiwn 
Ewropeaidd, Llywodraeth y DU, y sector a’r prifysgolion. I gofrestru, cysylltwch â 
ben.drakeford@port.ac.uk, cydlynydd y DU ar gyfer Strategaeth yr Iwerydd. 

  

 3-4 Hydref:  Diwrnodau Gwybodaeth Arloesedd Diwydiannol 2017, Brwsel. Yn ystod y 

deuddydd bydd sesiynau cyfarfod llawn, gyda phrif siaradwyr lefel uchel, sesiynau prynhawn 
paralel yn canolbwyntio ar heriau sy'n dod i'r amlwg ar gyfer y rhaglen waith NMBP nesaf, a 
sesiynau broceriaeth lle gall cyfranogwyr gyflwyno eu syniadau ar gyfer cynigon. Bydd y cyfnod 
cofrestru yn agor yn fuan. Cadwch y dyddiad yn rhydd, a dilynwch yr hashnod 
#IndInnoInfoDays2017 ar Twitter, a chadwch lygad ar wefan y digwyddiad. 
 

 16 Hydref:  Defnyddio Ymchwil ac Arloesedd ar gyfer BWYD 2030: Deialog am Bolisi 
Gwyddoniaeth, Brwsel (am ddim). Bydd y gynhadledd diwrnod o hyd hwn yn rhannu 
gwybodaeth am fentrau Ymchwil ac Arloesedd Ewropeaidd pwysig ac yn cyfrannu at y ddeialog 
polisi gwyddoniaeth barhaus ym meysydd Maeth a Diogelwch. 
 

 18 Hydref: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd. Nod y gynhadledd gyntaf hon yw 

cysylltu staff academaidd ysgolion Peirianneg ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor 
gyda chwmnïau diwydiannol mwyaf blaenllaw Cymru, gan ganolbwyntio ar brif gryfderau o fewn 
y meysydd ymchwil thematig: Deunyddiau Uwch, Synwyryddion a Dyfeisiau a Modelu 
Cyfrifiadurol. Dyma'r digwyddiad cyntaf o'i fath i gael ei gynnal yng Nghymru a'i nod yw 
arddangos y gorau o'r gwaith ymchwil Peirianneg dynamig sy'n mynd rhagddo yng Nghymru. 
- Cofrestrwch yma 
- Cewch afael ar raglen y digwyddiad yma 
- Darllenwch ragor am beirianneg Cymru yma 

 

 24-25 Hydref: Manufuture, Tallinn, Estonia. Bydd Manufuture 2017 yn canolbwyntio ar 

weithgynhyrchu clyfar, Diwydiant 4.0 ar waith, ffatrïoedd y dyfodol, roboteg, y rhyngrwyd pethau 
a chynhyrchion clyfar. Mae'r rhaglen yn datblygu yma ar wefan y gynhadledd. 
 

 14-17 Tachwedd: Wythnos Wybodaeth Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 gan gynnwys 
digwyddiadau polisi lefel uchel. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyd-drefnu Wythnos 
Wybodaeth ar Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 ‘Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a 
choedwigaeth gynaliadwy, ymchwil forol a dŵr mewndirol a'r bioeconomi’ a'r Rhaglen Waith 
2018-2020 gysylltiedig.  Cynhelir y digwyddiad hwn ym Mrwsel ar 14-17 Tachwedd 2017 – mwy 
o fanylion yma 
 

 16 Tachwedd: Digwyddiad SMECluster 4 - Yn Camu i mewn i Fyd Digidol a Gefeilliedig y 
Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol mewn modd Pragmatig . Gyda dyfodiad Diwydiant 4.0, mae'r 
Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol wir yn mynd rhagddo.  Bydd y Digwyddiad SMECluster hwn 
yn rhoi cipolwg i chi o'r hyn sydd i ddod yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf a sut y gellir 
manteisio ar y datblygiadau newydd. Mwy o wybodaeth a chyfle i gofrestru yma. 
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Ffocws ar…yr Offeryn BBaChau 

Ydych chi'n BBaCh arloesol, uchelgeisiol a brwd gydag uchelgeisiau byd eang? Ydych chi'n chwilio am 
adnoddau busnes ardderchog, mentoriaeth a chyllid sylweddol? 

Ydych chi'n gwybod pa gyfleoedd Horizon 2020 sydd ar gael i chi fel BBaCh? Edrychwch ar y ffeithlun 
defnyddiol hwn i weld a allai yr Offeryn BBaChau fod yn llwybr cyllid ar eich cyfer chi a'ch busnes.  

Mae Cyfnod 1 yn cynnig cyfandaliad cyllid o €50,000 er mwyn cynnal asesiad cysyniadol a 
dichonoldeb. Mae Cyfnod 2 yn buddsoddi rhwng €0.5 a 2.5m (hyd at €5m mewn pynciau sy'n 
gysylltiedig ag iechyd) mewn gweithgareddau arloesedd fel arddangos, profi, prototeipio, llinellau 
peilot, astudiaethau cynyddu a dyblygu'r farchnad. 
 
Darllenwch ein hastudiaeth achos am lwyddiant yr Offeryn BBaChau Cyfnod 2 yng Nghymru, 
Smartkem, yma. 

Os hoffech fwy o wybodaeth, cysylltwch â ni. 

 

Adroddiad Effaith 2017 yr Offeryn BBaChau 

Mae adroddiad effaith yr Offeryn BBaChau y Comisiwn Ewropeaidd yn amlygu'r mewnwelediadau 
cyntaf i dueddiadau twf BBaChau dethol, eu proffiliau, yn ogystal â phrif nodweddion y cynllun. Mae'n 
cynnwys data cronnol o 2014 i 2016. 
Yn ystod tair blynedd y rhaglen cafwyd 31,000 o geisiadau, cefnogwyd 2,457 o BBaChau a 
dosbarthwyd €882 miliwn mewn 36 o wledydd. Mae'r Offeryn BBaChau ar gyfartaledd wedi creu 
cynnydd o 250% mewn trosiant a 122% mewn cyflogaeth ar gyfer cwmnïau a ariannir. 

I weld yr adroddiad uchafbwyntiau neu'r adroddiad llawn cliciwch, yma. 

 

Mae angen gwerthuswyr ar gyfer yr Offeryn BBaChau ar y Comisiwn 

A oes gennych yr hyn sydd ei angen i nodi'r gorau ymysg miloedd o ddatblygiadau arloesol? A allwch 
nodi'r syniadau gwych sydd â'r gallu i darfu ar y farchnad? Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn chwilio am 
arbenigwyr ym maes arloesedd, gan gynnwys buddsoddwyr, a all gyfrannu eu gwybodaeth at y panel 
dethol. Darllenwch fwy yma. 

Hefyd gweler ein canllaw defnyddiol ar fanteision bod yn werthuswr. 

 

 

A allwch ddatrys yr Her Monitro Dŵr Di-bŵer? Gwobr Horizon gwerth 
€2 miliwn i'r arloeswr a all ei datrys! 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio Gwobr Horizon ar gyfer Monitro Dŵr Di-bŵer, gan wahodd 
arloeswyr yn Ewrop i ddyfeisio datrysiadau sy'n seiliedig ar dechnegau synhwyro clyfar diwifr a 
hunanbweru, sydd wedi'u dylunio ar gyfer monitro adnoddau dŵr mewn amser-real. Caiff y wobr o €2m 
ei dyfarnu drwy Horizon 2020.  

Bydd yr alwad am gynigion yn para rhwng 19 Rhagfyr 2017 a 11 Medi 2018. Ceir mwy o wybodaeth 

 

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/smei_2017_final_web.pdf
http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument
http://gov.wales/docs/wefo/publications/160309-horizon-case-studies-cy.pdf
mailto:horizon2020@gov.cymru
https://ec.europa.eu/easme/en/news/smart-money-and-business-acceleration-sme-instrument-impact-report-2016-out?pk_campaign=report-release&pk_kwd=li
https://ec.europa.eu/easme/en/investor?pk_campaign=smei_newsletter-2017-05
http://gov.wales/docs/wefo/publications/horizon/161026-horizon-expert-cy.pdf


yma.   

Gwybodaeth ychwanegol 
A hoffwch wybod mwy am Horizon 2020 yn eich maes arbenigedd? 

Mae gan y Comisiwn Ewropeaidd dudalen ‘Dod o hyd i'ch maes’ ddefnyddiol lle mae cyfleoedd 
Horizon 2020 wedi'u eu rhannu'n 22 sector gwahanol e.e.: y gofod, iechyd, trafnidiaeth, ac ynni. 
Gallwch gael trosolwg cyffredinol o'r sector hwnnw yn Horizon 2020 yn ogystal â pha gynigion sydd ar 
agor ar hyn o bryd.  Edrychwch yma. 

 

Helpwch y Comisiwn i werthuso'r Rhaglen COSME 

Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'r gwerthusiad interim o'r rhaglen COSME. Mae gan y 
Comisiwn Ewropeaidd ddiddordeb arbennig mewn clywed gan BBaChau, sefydliadau cefnogi 
busnesau ac awdurdodau cyhoeddus. Gweler mwy yma. 

 

 

AWGRYM DEFNYDDIOL!    Dysgwch o lwyddiant eraill.  Gweler ein fideo astudiaethau 

achos o lwyddiannau yng Nghymru yma. 

 

Adborth    
Mae e-Newyddion Horizon 2020 yn fwletin rheolaidd sy'n llawn gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer 
cymuned Horizon 2020 yng Nghymru.  Caiff ei lunio gan Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, ac 
rydym yn croesawu eich sylwadau a'ch awgrymiadau. 
 
Anfonwch e-Newyddion at unrhyw un a allai fod â diddordeb.Os anfonwyd yr e-gylchlythyr hwn atoch 
a hoffech danysgrifio, rhowch wybod i ni drwy ein Mewnflwch Horizon 2020. Gallwch ddefnyddio'r un 
cyfeiriad i roi gwybod i ni os byddwch am ddod â'ch tanysgrifiad i ben. 
 

                          
 

 

Rydych yn cael yr e-bost hwn oherwydd eich bod wedi bod mewn cysylltiad ag Uned Horizon 2020 

Llywodraeth Cymru yn y gorffennol, neu eich bod mewn cysylltiad â’r Uned hon ar hyn o bryd  

 

* Nid yw'r ffaith bod manylion digwyddiadau neu hyfforddiant wedi'u cynnwys yn golygu bod y digwyddiadau 
neu'r hyfforddiant wedi'u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru. Cânt eu cynnwys yn ôl disgresiwn lwyr 
Llywodraeth Cymru ac rydym yn cadw'r hawl i wrthod cynnwys unrhyw ddigwyddiad neu hyfforddiant neu ei 
dynnu'n ôl heb eglurhad. Caiff y defnydd a wneir gennych o'r cylchlythyr hwn ei reoli gan ein Telerau ac 
Amodau sydd ar gael ar gais. 

 

 

 
 

http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/find-your-area
https://ec.europa.eu/easme/en/news/help-us-evaluate-cosme-programme?pk_campaign=SME%20Instrument%20June%20newsletter
https://www.youtube.com/watch?v=5ewNk_hmmxU&feature=youtu.be
mailto:horizon2020@gov.cymru
https://twitter.com/wefocymru
https://www.youtube.com/user/welshgovernment
mailto:Horizon2020@wales.gsi.gov.uk?subject=Adborth: Bwletin e-Newyddion Horizon 2020 / Feedback: Horizon 2020 e-News Bulletin
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy


 


