
 

Croeso i'n rhifyn e-newyddion o Horizon 2020 yng Nghymru. Mae llawer o gyfleoedd yn aros 

amdanom yr hydref hwn, gyda'r rhaglenni gwaith newydd ar y gorwel ac amrywiaeth o 

ddigwyddiadau cyffrous yn digwydd yma yng Nghymru.  

 

Penawdau: 

 Hanes llwyddiant NEEM Biotech Ltd o Gymru  

 Cynifer o ddigwyddiadau, cynifer o gyfleoedd... 

 Yr hyn mae angen i BBaChau ei wybod  

 Mynd yn Ddigidol 

 Lansio Gwobr yr UE ar gyfer Arloeswyr sy'n Ferched 2018  

 FET ar gyfer y dyfodol 

 Dewch o hyd i'ch partner! 
 Cadwch y dyddiad ar gyfer Digwyddiad Blynyddol Horizon  

2020 Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 

 

 

Ffynnu yn Abertyleri  

Mae Neem Biotech yn gwmni biotechnoleg ymchwil a datblygu sy'n tyfu'n gyflym a leolir yn 

Abertyleri yn y de sy'n cymryd camau arloesol wrth ddatblygu datrysiadau ar gyfer heriau iechyd 

ac amgylcheddol fel trechu ymwrthedd gwrthficrobaidd, hyrwyddo'r agenda hunanofal o ran rheoli 

pwysau ac iechyd yr afu, a lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o dda byw.  

Dysgwch fwy am lwyddiant Horizon 2020 Neem Biotech wrth gymryd rhan ym mhrosiect €8.1m 

FUNGUSCHAIN, yn ogystal ag ystadegau diweddaraf Horizon 2020 yng Nghymru yn ein fideo: 

 

Digwyddiadau Uned Horizon 2020 sydd i ddod: 

Wythnos Rhanbarthau'r UE 

Pymthegfed Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd  

9-12 Hydref 2017, Brwsel 

Bydd gan Gymru bresenoldeb cryf yn yr wythnos broffil uchel hon yng nghalendr Brwsel.  Bydd 

Uned Horizon 2020 yn siarad mewn dau weithdy gwahanol ar sut y manteisir i'r eithaf ar y 

synergeddau rhwng ffynonellau cyllido'r UE yng Nghymru (gweler ein hadroddiad blynyddol 2017 i 

 

http://www.neembiotech.com/home/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://gov.wales/docs/wefo/publications/170327-horizon-annual.pdf


gael mwy o wybodaeth am ein dull). Y dau weithdy yw: 

10 Medi, 09:00–13:00: Trosglwyddo gwybodaeth er mwyn cyflawni canlyniadau mewn 

systemau arloesi rhanbarthol. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

11 Medi, 11:15–13:00: Denu a chadw ymchwilwyr talentog drwy Gydgyllid H2020 Marie 

Curie! Ceir mwy o wybodaeth yma. 

Mae prosiect SEREN Prifysgol Caerdydd a Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg wedi cyrraedd rownd 

derfynol Gwobrau RegioStars 2017 yr UE, a chaiff yr enillwyr eu cyhoeddi gan Gomisiynydd yr UE 

Crêtu mewn seremoni ym Mrwsel ar 9 Hydref.     

Cysylltwch os byddwch yno ac am gwrdd! 

27 Hydref – Sesiwn wybodaeth NMBP H2020 Cymru 

Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd 

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd ac 

Innovate UK, yn cynnal sesiwn wybodaeth i gyd-daro â rhyddhau rhaglen waith Nanotechnolegau, 

deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch newydd Horizon 2020 

(NMBP 2018-2020) . 

Rhaglen Horizon 2020 yw rhaglen ariannu ymchwil ac arloesedd fwyaf erioed yr UE, gyda dros 1 

biliwn ewro wedi'u clustnodi ar gyfer ceisiadau yn 2018-19 yn unig. Bydd y sesiwn wybodaeth hon 

yn canolbwyntio ar y cyfleoedd ariannu sydd ar gael ar gyfer NMBP a gall cynadleddwyr ddisgwyl 

clywed am y canlynol: 

 gan Bwynt Cyswllt Cenedlaethol y DU am raglen waith 2018-2020 a'r pynciau ceisiadau sydd i 

ddod ar gyfer 2018; 

 dealltwriaeth werthfawr o'r pynciau NMBP sy'n mynd i gael eu hariannu gan yr UE yn 2018; 

 awgrymiadau ar fod yn llwyddiannus yn Horizon 2020; 

 gwybodaeth am greu consortiwm a datblygu cynigion ar gyfer pynciau ceisiadau penodol. 

Gellir cymryd rhan am ddim ond mae lleoedd yn brin, cofrestrwch nawr! 

7 Tachwedd – Cymru yn cynnal Diwrnod Gwybodaeth am Iechyd Horizon 2020 y DU 

Mae'r agenda ar gyfer Diwrnod Gwybodaeth am Iechyd y DU yn Neuadd y Ddinas Caerdydd 

bellach wedi'i chadarnhau.   

Yn ystod y bore, bydd y prif siaradwyr yn cynnwys Vaughan Gething AC, Ysgrifennydd y Cabinet 

dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon; Bernard Mulligan, Dirprwy Bennaeth yr Uned, CG Ymchwil ac 

Arloesi a Ramon Sanmartin Sola, Swyddog polisi, CG Connect o'r Comisiwn Ewropeaidd; a Dr Ian 

Campbell, Cyfarwyddwr Iechyd a Gwyddorau Bywyd, Innovate UK.  Bydd Frank Atherton, y Prif 

Swyddog Meddygol ar gyfer Cymru, yn goruchwylio'r diwrnod ar ei hyd. 

Yn ystod y prynhawn bydd cyfleoedd i glywed am geisiadau thematig Horizon 2020 ar gyfer 

2018/19 a dysgu mwy am faterion ED gan arbenigwr HED y CE! 

Cofrestrwch cyn gynted â phosibl gan fod lleoedd yn brin iawn erbyn hyn.  Cofrestrwch 

yma. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2005/conf/EUweek2017/fo/SearchWorkshop.do?doAction=resetSearchWorkshopsDialog
http://grc.engineering.cf.ac.uk/research/seren/
https://www.agilenation2.org.uk/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://www.eventbrite.co.uk/e/sesiwn-wybodaeth-nmbp-horizon-2020-wales-nmbp-horizon-2020-information-session-tickets-38389248275
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-health-demographic-change-and-wellbeing-information-day-2018-2020-work-programme-tickets-35371538223


Gallwch hefyd gofrestru yma ar gyfer cyfarfodydd cydweithio 1-2-1 a fydd ar gael yn ystod y dydd. 

23 Tachwedd  –  Arloesi mewn Busnesau Bach a Chanolig – Gweithdy Horizon 2020, y 

gogledd  

Gallwch ddysgu mwy am sut y gall eich busnes gael budd o gyllid Horizon 2020 drwy'r gweithdy 

hwn a fydd yn canolbwyntio ar yr Offeryn BBaChau a Banc Busnes Prydain. 

Mae'r digwyddiad am ddim a gall cynadleddwyr ddisgwyl meithrin dealltwriaeth werthfawr o'r 

pynciau, cyngor ar fod yn llwyddiannus, a'r cymorth sydd ar gael i ddatblygu eich ceisiadau. 

Cofrestrwch yma. 

 

Yr hyn mae angen i BBaChau ei wybod 

Yr Offeryn BBaChau: Newid dyddiad torbwynt olaf 2017 ar gyfer Cam 1 

Mae dyddiad torbwynt olaf y cais Offeryn BBaChau ar gyfer Cam 1 yn 2017 bellach yn gynharach, 

sef 7 Tachwedd 2017 am 17:00:00 (amser Brwsel). Nid yw'r dyddiad torbwynt cychwynnol sef 8 

Tachwedd a nodwyd yn y Rhaglen Waith yn gymwys mwyach. Darllenwch fwy yma.  

Holiadur hunanasesiad BBaCh 

Mae'r CE wedi lansio holiadur hunanasesu er mwyn helpu i bennu p'un a yw eich sefydliad yn 

gymwys i fod yn BBaCh fel y'i diffinnir yn Argymhelliad yr UE 2003/361/EC. Gweler mwy yma.  

Pwy all wneud cais am gymorth o dan yr Offeryn BBaChau? 

Dim ond BBaCh er elw unigol neu gonsortiwm o BBaChau er elw all wneud cais am gymorth o dan 

yr Offeryn BBaChau. Mae angen i bob ymgeisydd fod wedi'i sefydlu'n gyfreithiol yn un o'r Aelod-

wladwriaethau neu mewn Gwlad Gysylltiedig Horizon 2020. Gall partneriaid eraill, fel sefydliadau 

ymchwil neu gwmnïau mawr, gymryd rhan fel trydydd partïon, fel arfer mewn cydberthynas is-

gontractio, ac nid oes angen iddynt fod wedi'u sefydlu mewn Aelod-wladwriaeth nac mewn Gwlad 

Gysylltiedig. 

Dysgwch fwy am Weithdy'r Offeryn BBaChau ar 23 Tachwedd a amlygir uchod.  

 

 

Gweithdy cymorth a chyllid yn Digital 2017 

Ar 19 Medi cyflwynodd Uned Horizon 2020 weithdy llawn ffeithiau yn Digital 

2017.  Canolbwyntiodd y gweithdy ar gyngor a gwybodaeth ymarferol am yr amrywiaeth o gymorth 

a chyllid sydd ar gael i ehangu syniadau newydd, ac roedd yn cynnwys sgyrsiau llawn gwybodaeth 

gan Innovation Point, prosiect CEMET Prifysgol De Cymru ac InnovateUK. 

Mae sleidiau'r cyflwyniad ar gael os gwnaethoch fethu'r digwyddiad. Cysylltwch yma. 

 

 

Lansio Gwobr yr UE ar gyfer Arloeswyr sy'n Ferched 2018 

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio rhifyn 2018 o Wobr yr UE ar gyfer Arloeswyr sy'n 

Ferched. Mae'r Wobr, a gyflwynwyd gyntaf yn 2011, yn anelu at annog mwy o ferched i achub ar y 

cyfleoedd masnachol a busnes a gynigir gan eu prosiectau ymchwil a dod yn entrepreneuriaid. 

 

https://h2020-info-day.b2match.io/
https://www.eventbrite.co.uk/e/innovation-funding-for-smes-horizon-2020-workshop-arloesi-mewn-busnesau-bach-a-chanolig-gweithdy-tickets-37803791157
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument#deadlines
https://ec.europa.eu/easme/en/news/change-final-2017-cut-date-phase-1?pk_campaign=SMEi_NL_Sept17
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/SME-Wizard/smeq.do;SME_SESSION_ID=jfbQ7PtCDbxdqAkXe-1NNHr5yALBKNdmh5VLcMBdvUWK1_emqjv6!1056756400?execution=e1s1
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf
http://gwyl-digidol.co.uk/
http://gwyl-digidol.co.uk/
https://www.innovationpoint.cymru/
https://www.cemet.co.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
mailto:horizon2020@gov.cymru


Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 15 Tachwedd 2017. Cliciwch yma i ddysgu mwy. 

 

Technolegau newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg 

Mae rhaglen Technolegau Newydd a Thechnolegau sy'n Dod i'r Amlwg (FET)  yn buddsoddi mewn 

gwaith ymchwil a datblygu trawsnewidiol sy'n croesi ffiniau a gaiff effaith bosibl uchel ar dechnoleg, 

er budd ein heconomi a chymdeithas. 

Cenhadaeth FET yw troi sylfaen gwyddoniaeth ardderchog Ewrop yn fantais gystadleuol. 

Drwy Horizon 2020, mae camau gweithredu FET wedi cael cyllideb dros dro o 2,696 miliwn ewro. 

Mae FET yn cynnwys tri chynllun ategol sy'n gweithio gyda'i gilydd tuag at genhadaeth gyffredin o 

feithrin tueddiadau sefydliadol newydd ac sy'n dod i'r amlwg mewn technolegau yn y dyfodol: 

 FET Agored 

 FET Rhagweithiol 
 FET Blaenllaw 

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Phwynt Cyswllt Cenedlaethol y DU ar gyfer TGCh a 

thechnolegau newydd a thechnolegau sy'n dod i'r amlwg yn NCP-ICT-FET@innovateuk.gov.uk 

 

 

Dod o hyd i bartneriaid ar gyfer prosiectau Horizon 2020 

Gwasanaeth chwilio am bartneriaid newydd ar Borth Cyfranogwyr H2020 

Mae Porth Cyfranogwyr Horizon 2020 yn adnodd gwerthfawr ar gyfer dod o hyd i bartneriaid posibl 

ar gyfer prosiect Horizon 2020. Ychwanegwyd nodwedd arall er mwyn eich helpu i ddod o hyd i 

bartneriaid ar gyfer eich syniadau prosiect ymhlith cyfranogwyr prosiectau UE blaenorol. 

Edrychwch ar y porth yma.  

Chwilio am brosiectau Horizon 2020 gyda phartner o'r DU 

Oeddech chi'n gwybod eich bod yn gallu chwilio am brosiectau Horizon 2020 gyda phartneriaid o'r 

DU ar wefan y Comisiwn Ewropeaidd yma?  

Rhwydwaith Menter Ewrop 

Dewch o hyd i bwynt cyswllt rhwydwaith lleol yn ogystal â phartneriaid rhyngwladol ar adnodd dod 

o hyd i bartner Rhwydwaith Menter Ewrop. Ceir mwy o wybodaeth yma.  

 

 

Dyddiadau ar gyfer y dyddiadur  

(Cofiwch y gallwch gael gafael ar gyllid SCoRE Cymru i'ch cynorthwyo i deithio i ddigwyddiadau 

allweddol.) 

Diwrnodau Gwybodaeth Horizon 2020 (yn y DU) 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fprizes%2Fwomen-innovators%2Findex.cfm%3Fpg%3Dhome&data=02%7C01%7CPhil.Mahoney%40wales.gsi.gov.uk%7Cc389ff992d354f90588508d501a13d62%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636416714387340580&sdata=745iWy5DUbYGXeLTL4n4D007C%2BQVhZlzazU%2FDtKO2K0%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F30010700%2Fmailservice7.org%3Fp%3DeyJzIjoibDJ2eUdwQmtVaVBmU1RDNkQ1RXVNUU5obG5jIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMDcwMCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbHNlcnZpY2U3Lm9yZ1xcXC9wcm9maWxlc1xcXC9jaXZpY3JtX3N0YXJ0ZXJraXRcXFwvbW9kdWxlc1xcXC9jaXZpY3JtXFxcL2V4dGVyblxcXC91cmwucGhwP3U9MzU5MzEmcWlkPTE4NzczMzdcIixcImlkXCI6XCJlNWExMWQ4ODdmOGQ0MTRlOWUyNzAyMTQzNThiYzJjZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE1MWMwZWI4OGU0YTM4M2I2MzdmMjljNDE2OTY1ODM3ZDliMjhhNTdcIl19In0&data=02%7C01%7CGemma.Roche-Clarke%40gov.wales%7C079b9734bb364d05319008d4da7da39a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636373680538207346&sdata=qIf8%2F5Yi99OFzcye4BP%2B59X4GnhBDAanLtIu0kQ9rBc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F30010700%2Fmailservice7.org%3Fp%3DeyJzIjoiSXY2NkV1bVZKVUR6UUMxX1Nka1NfM2Z0bm9JIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMDcwMCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbHNlcnZpY2U3Lm9yZ1xcXC9wcm9maWxlc1xcXC9jaXZpY3JtX3N0YXJ0ZXJraXRcXFwvbW9kdWxlc1xcXC9jaXZpY3JtXFxcL2V4dGVyblxcXC91cmwucGhwP3U9MzU5MzImcWlkPTE4NzczMzdcIixcImlkXCI6XCJlNWExMWQ4ODdmOGQ0MTRlOWUyNzAyMTQzNThiYzJjZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE1MWMwZWI4OGU0YTM4M2I2MzdmMjljNDE2OTY1ODM3ZDliMjhhNTdcIl19In0&data=02%7C01%7CGemma.Roche-Clarke%40gov.wales%7C079b9734bb364d05319008d4da7da39a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636373680538207346&sdata=MCCV16VezisG5N75qLJOeUw6WTV4vD3Pet416uuCa%2BI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F30010700%2Fmailservice7.org%3Fp%3DeyJzIjoiYzJaOXJMYk9hYzR5SWpWR3Y1Z0JpWGRJbW1rIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMDcwMCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbHNlcnZpY2U3Lm9yZ1xcXC9wcm9maWxlc1xcXC9jaXZpY3JtX3N0YXJ0ZXJraXRcXFwvbW9kdWxlc1xcXC9jaXZpY3JtXFxcL2V4dGVyblxcXC91cmwucGhwP3U9MzU5MzMmcWlkPTE4NzczMzdcIixcImlkXCI6XCJlNWExMWQ4ODdmOGQ0MTRlOWUyNzAyMTQzNThiYzJjZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE1MWMwZWI4OGU0YTM4M2I2MzdmMjljNDE2OTY1ODM3ZDliMjhhNTdcIl19In0&data=02%7C01%7CGemma.Roche-Clarke%40gov.wales%7C079b9734bb364d05319008d4da7da39a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636373680538207346&sdata=BOcqoq4MGqPCpsF2z8lXsieo4Y42A4I4THM%2FOnr4Koo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F30010700%2Fmailservice7.org%3Fp%3DeyJzIjoiNmM2TlJvY3hPNEh4MVYzLS1RUll6aERKWEhNIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMDcwMCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbHNlcnZpY2U3Lm9yZ1xcXC9wcm9maWxlc1xcXC9jaXZpY3JtX3N0YXJ0ZXJraXRcXFwvbW9kdWxlc1xcXC9jaXZpY3JtXFxcL2V4dGVyblxcXC91cmwucGhwP3U9MzU5MzQmcWlkPTE4NzczMzdcIixcImlkXCI6XCJlNWExMWQ4ODdmOGQ0MTRlOWUyNzAyMTQzNThiYzJjZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE1MWMwZWI4OGU0YTM4M2I2MzdmMjljNDE2OTY1ODM3ZDliMjhhNTdcIl19In0&data=02%7C01%7CGemma.Roche-Clarke%40gov.wales%7C079b9734bb364d05319008d4da7da39a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636373680538207346&sdata=TScnlJkzO6f8%2FSkR8kY0FBkmj49DGC19tHAy3K%2BTIMc%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F30010700%2Fmailservice7.org%3Fp%3DeyJzIjoiZ1ZTamNGUmlXd2tmQllDUFUwTG1xeHJvWmRzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDAxMDcwMCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvbWFpbHNlcnZpY2U3Lm9yZ1xcXC9wcm9maWxlc1xcXC9jaXZpY3JtX3N0YXJ0ZXJraXRcXFwvbW9kdWxlc1xcXC9jaXZpY3JtXFxcL2V4dGVyblxcXC91cmwucGhwP3U9MzU5MzUmcWlkPTE4NzczMzdcIixcImlkXCI6XCJlNWExMWQ4ODdmOGQ0MTRlOWUyNzAyMTQzNThiYzJjZFwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcImE1MWMwZWI4OGU0YTM4M2I2MzdmMjljNDE2OTY1ODM3ZDliMjhhNTdcIl19In0&data=02%7C01%7CGemma.Roche-Clarke%40gov.wales%7C079b9734bb364d05319008d4da7da39a%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636373680538207346&sdata=pW0EbZTscUVHxh0sGc2c3eDgKniRizHur6vei9niias%3D&reserved=0
mailto:NCP-ICT-FET@innovateuk.gov.uk
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/partner_search.html
http://ec.europa.eu/research/infocentre/fp_en.cfm?item=Countries&subitem=United%20Kingdom
http://een.ec.europa.eu/
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/score-cymru/?skip=1&lang=cy


Gyda rhaglenni gwaith newydd Horizon 2020 yn barod i'w lansio, mae amrywiaeth o 

ddigwyddiadau H2020 cenedlaethol sy'n cynnig gwybodaeth a gwasanaeth brocera, creu consortia 

a datblygu cynigion ar gyfer y ceisiadau cyllid H2020 nesaf. Edrychwch ar y calendr am yr holl 

ddiwrnodau gwybodaeth sydd i ddod yma.  

18 Hydref: Cynhadledd Peirianneg Cymru, Caerdydd. Cynhadledd gyntaf sy'n cysylltu staff 

academaidd ysgolion Peirianneg ym Mhrifysgolion Abertawe, Caerdydd a Bangor â chwmnïau 

diwydiannol mwyaf blaenllaw Cymru, gan ganolbwyntio ar brif gryfderau mewn meysydd ymchwil 

thematig: Deunyddiau Uwch, Synwyryddion a Dyfeisiau a Modelu Cyfrifiadurol. Cofrestrwch yma. 

23-25 Hydref: Diwrnodau Gwybodaeth Ynni Horizon 2020, Brwsel. Bydd Diwrnodau 

Gwybodaeth Ynni Horizon 2020 yn cyflwyno'r cyfleoedd cyllid newydd a gynigir gan Raglen Waith 

2018-2020. Cofrestrwch 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. Mwy o wybodaeth a chyfle i gofrestru yma. 

7 Tachwedd – Cymru yn cynnal Diwrnod Gwybodaeth am Iechyd Horizon 2020 y DU - 

manylion yma. 

8-9 Tachwedd: Diwrnod Gwybodaeth Her Gymdeithasol 5 Horizon2020 (Gweithredu mewn 

perthynas â'r hinsawdd, yr amgylchedd, effeithlonrwydd adnoddau a deunyddiau crai – 

ceisiadau 2018), Brwsel. Targedu darpar ymgeiswyr ar gyfer ceisiadau 2018 ar gyfer cynigion 

prosiect drwy Her 5 Horizon 2020.Gall y sesiynau brocera sydd ar gael ar 9 Tachwedd fod yn 

hynod werthfawr, yn enwedig os ydych yn bwriadu arwain neu gyfrannu at gynnig fel partner. 

Cofrestrwch yma.  

8-9 Tachwedd: Innovate 2017, NEC Birmingham. Dewch i gwrdd â chrewyr, meddylwyr, 

buddsoddwyr ac entrepreneuriaid byd-eang yn INNOVATE 2017. Cyfle i gysylltu â'r busnesau a 

sefydliadau mwyaf blaengar o bob cwr o'r byd. Cofrestrwch yma.  

9-10 Tachwedd: Diwrnod Cynigwyr TGCh, Budapest. Mae'r digwyddiad rhwydweithio hwn yn 

canolbwyntio ar Ymchwil ac Arloesedd TGCh Ewropeaidd gyda ffocws arbennig ar Raglen Waith 

Horizon 2020 ar gyfer 2018-20 ym maes Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu. Cofrestrwch 

yma.  

14-17 Tachwedd: Wythnos Wybodaeth am Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 gan gynnwys 

digwyddiadau polisi lefel uchel, Brwsel. Mae'r CE yn un o gyd-drefnwyr Wythnos Wybodaeth 

am Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 ‘Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a choedwigaeth 

gynaliadwy, ymchwil forol a dŵr mewndirol a'r fioeconomi’ a'r rhaglen waith 2018-2020 gysylltiedig. 

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, Canolfan Dechnoleg Waterton, 

Pen-y-bont ar Ogwr.  Gyda dyfodiad Diwydiant 4.0, mae'r Pedwerydd Chwyldro Diwydiannol wir 

yn mynd rhagddo.  Bydd y Digwyddiad SMECluster hwn yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn sydd i ddod 

yn ystod yr ychydig flynyddoedd nesaf a sut y gellir manteisio ar y datblygiadau newydd. 

Cofrestrwch yma. 

28 Tachwedd: Amrywiaeth mewn Gwyddoniaeth a Pheirianneg, Gwesty Holland House, 

Caerdydd. Trafodaeth wedi'i threfnu gan Rwydweithiau Ymchwil Cenedlaethol Sêr Cymru. Bydd 

https://ktn-uk.co.uk/news/save-the-date-for-horizon-2020-uk-information-and-brokerage-events-oct-nov-2017-2018-2020-work-programme-launch?utm_campaign=854684_August%202017%20Events%20Alert&utm_medium=email&utm_source=dotmailer&dm_i=2VFU,IBH8,1J4HM
http://www.ernw.ac.uk/cy/ew-conference.htm
https://www.eventbrite.co.uk/e/engineering-wales-conference-2017-tickets-34502039529
https://h2020-energy-info-days.b2match.io/
http://manufuture2017.eu/
http://manufuture2017.eu/
https://h2020-sc5-info-days.b2match.io/
http://www.innovate2017.gov.uk/?utm_source=eensocial&utm_medium=social&utm_campaign=holdingpage
http://www.innovate2017.gov.uk/?utm_source=eensocial&utm_medium=social&utm_campaign=holdingpage
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/events/ict-proposers-day-2017
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-work-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/events/cf/ict-proposers-day-2017/register.cfm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-societal-challenge-2-infoweek-including-high-level-policy-events
http://www.smecluster.com/events/2017/11/smecluster-event-4-pragmatically-stepping-into-the-twinned-digital-world-of-4ir/
http://www.smecluster.com/events/2017/11/smecluster-event-4-pragmatically-stepping-into-the-twinned-digital-world-of-4ir/
http://www.nrn-lcee.ac.uk/nrn-diversity/
http://www.nrn-lcee.ac.uk/nrn-diversity/keynote-speakers.php.en


pedwar siaradwr academaidd o wahanol gefndiroedd yn rhoi cyflwyniadau ar yr hyn mae 

amrywiaeth yn y gymuned gwyddoniaeth a pheirianneg yn ei olygu iddynt, pa rwystrau a heriau 

maent wedi'u goroesi, a sut i oresgyn y fath rwystrau i amrywiaeth. Cofrestrwch yma.  

Ac yn olaf, gan edrych ymlaen i 2018, cynhelir Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 

Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018 ar 15 Mawrth 2018.  Nodyn i'ch dyddiadur! Bydd rhagor o 

fanylion ar gael yn fuan. 

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*. 

 

Gwybodaeth ychwanegol 

Oes gennych gwestiwn am Horizon 2020?  

 Cysylltwch â ni, gallwn helpu, neu rydym yn gwybod pwy all! 

 Cysylltwch â'r Pwynt Cyswllt Cenedlaethol sy'n benodol i'ch maes gwaith, maent yn 
arbenigo ar bopeth sy'n ymwneud â Horizon 2020 

 Darllenwch gwestiynau cyffredin H2020 y Comisiwn Ewropeaidd, mae'n siŵr bod rhywun 
eisoes wedi gofyn yr un cwestiwn! 

 

Cwmnïau Cymreig arloesol yn cael eu henwi 

Yn ddiweddar enwodd Wales Online ei 35 o gwmnïau o Gymru sydd ar flaen y gad o ran 

arloesedd a thechnoleg. Efallai y byddwch yn adnabod rhai o'r cwmnïau hyn, gan gynnwys Trakcel 

ac IQE sydd ill dau wedi bod yn llwyddiannus fel rhan o Horizon 2020! Mae'r rhestr lawn yma.  

Ymgynghoriad y Comisiwn Iechyd a Gofal ar y Farchnad Unigol Ddigidol 

Mae'r CE wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar y ffordd y dylai Ewrop hyrwyddo arloesedd 

digidol mewn iechyd a gofal, er budd dinasyddion a systemau iechyd yn Ewrop. Bydd yr 

ymgynghoriad hwn yn bwydo i mewn i Ohebiaeth Polisi newydd a fabwysiedir erbyn diwedd 2017. 

Caiff dinasyddion, sefydliadau cleifion, gweithwyr iechyd a gofal proffesiynol, awdurdodau 

cyhoeddus, ymchwilwyr, diwydiannau, buddsoddwyr, yswirwyr a defnyddwyr adnoddau iechyd 

digidol i gyd eu gwahodd i rannu eu barn drwy Arolwg yr UE tan 12 Hydref 2017. Ceir mwy o 

wybodaeth a'r arolwg 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, 

ond rydym yn gobeithio y bydd y gymuned yng Nghymru yn ei weld fel cyfrwng i rannu gwybodaeth 

hefyd. Rydym hefyd yn croesawu eich sylwadau a'ch awgrymiadau, felly cysylltwch â ni. 

Anfonwch e-Newyddion at unrhyw un a allai fod â diddordeb. Os anfonwyd y bwletin hwn atoch a 

hoffech danysgrifio, rhowch wybod i ni drwy ein Mewnflwch Horizon 2020. Gallwch ddefnyddio'r un 

mewnflwch i roi gwybod i ni os byddwch am ddod â'ch tanysgrifiad i ben. 

 

http://www.nrn-lcee.ac.uk/nrn-diversity/keynote-speakers.php.en
http://www.nrn-lcee.ac.uk/nrn-diversity/
mailto:horizon2020@gov.wales
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http://www.walesonline.co.uk/business/wales-tech-list-35-firms-13471040
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2085_en.htm
mailto:horizon2020@gov.cymru


 

 

                     

 

Rydych wedi derbyn yr e-bost hwn am eich bod wedi cofrestru i fynd i ddigwyddiad blynyddol Horizon 2020 neu wedi 

tanysgrifio i dderbyn e-Newyddion Horizon 2020.  

* 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 llwyr 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. 
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