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1 Cefndir     
 

1.1 Dyfodol cyllid yr UE 
 
Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i gyflwyno rhaglenni cyllid yr UE 2014-
2020 yng Nghymru. 
 
Mae ceisiadau am gyllid yr UE yn parhau i gael eu datblygu a’u cymeradwyo 
gan Lywodraeth Cymru yn unol â’r amcanion y cytunwyd arnynt gan y 
Comisiwn Ewropeaidd.  
 
Bydd Trysorlys y DU yn daparu gwarant oes lawn ar gyfer pob prosiect 
strwythurol a buddsoddi a gymeradwywyd cyn i’r DU adael yr UE. Bydd hyn 
yn bodloni’r holl ymrwymiadau ariannol erbyn mis Mawrth 2019 tan ddiwedd 
cyfnod gwariant arferol y rhaglen ar ddiwedd 2023.  
 
Mae hyn hefyd yn cynnwys buddsoddiadau i sefydliadau’r DU drwy raglenni  
Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd y mae Cymru’n elwa ohonynt, gan 
gynnwys rhaglen Iwerddon Cymru yn ogystal â rhaglenni a reolir yn 
uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd, fel Horizon 20201. 
 
Mae cynllun Llywodraeth Cymru ar gyfer pan fydd y DU yn gadael yr UE 
wedi’i ddatgan yn Diogelu Dyfodol Cymru2 sy’n amlinellu cynigion ar gyfer 
sicrhau cyllid o ffynonellau yn y DU yn lle cyllid yr UE ar ôl 2020. 
 

1.2 Cefndir y cais am gynigion             
 
Mae Cronfeydd Strwythurol yr UE yn helpu i gefnogi pobl i waith a 
hyfforddiant, cyflogaeth ieuenctid, ymchwil ac arloesi, cystadleurwydd 
busnesau (busnesau bach a chanolig), ynni adnewyddadwy ac 
effeithlonrwydd ynni, a chysylltedd a datblygiad trefol. Ochr yn ochr â chyllid 
cyfatebol, bydd y cyllid yn creu buddsoddiad sy’n gyfanswm o £2.7 biliwn o 
leiaf ledled Cymru. Mae dyraniadau ar wahân ar gael ar gyfer rhanbarthau 
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a Dwyrain Cymru yng Nghymru (Gweler 
Atodiad A). 

 
Mae’r canllawiau hyn yn ymwneud ag Echel Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac 
Arloesi ac felly maent yn canolbwyntio ar ddatblygu ymchwil, datblygiadau 
technolegol ac arloesi. Dyma un elfen o gasgliad cyffredinol o raglenni i helpu 
i roi sylw i wendidau strwythurol hirsefydlog yn yr economi a’r farchnad lafur 
yng Nghymru, gan helpu i gynyddu nifer y swyddi cynaliadwy a’r twf 
economaidd ledled Cymru.         
 
Mae rhagor o wybodaeth am Gronfeydd Strwythurol yng Nghymru ar gael ar 
wefan WEFO3. 

                                            
1
 http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en  

2
 https://beta.gov.wales/brexit  

3
 http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/?lang=en 

http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en
https://beta.gov.wales/brexit
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/?lang=en
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Hefyd dylid ystyried y cais hwn yng nghyd-destun y datblygiadau strategol 
allweddol sy’n gysylltiedig ag ymchwil ac arloesi, gan gynnwys y canlynol:  
 

 Strategaeth ‘Ffyniant i Bawb’ Llywodraeth Cymru4. 
 

 Canlyniadau Adolygiad Reid5 sydd i gael eu cyhoeddi.  
 

 ‘Strategaeth Ddiwydiannol’ a ‘Chronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol’ 
Llywodraeth y DU6. 

 

 Adroddiad y Grŵp Lefel Uchel annibynnol ar sicrhau effaith fwyaf posib 
Rhaglenni Ymchwil ac Arloesi’r UE7. 

 
Mae trafodaethau ymchwil a pholisi parhaus yn canolbwyntio o hyd ar 
bwysigrwydd ymchwil ac arloesi i economi’r DU ac, yn benodol, er mwyn 
helpu i roi sylw i her cynhyrchiant y DU. Yn ychwanegol at fuddsoddiad 
traddodiadol mewn rhagoriaeth ymchwil, datblygiadau technolegol a 
masnacheiddio, ceir her ehangach o hyd o ran diffyg taenu arloesi. Mae 
OECD8 yn tynnu sylw at y ffaith mai rhan o’r esboniad am gynhyrchiant 
disymud yw bod y ‘peiriant taenu arloesi’ wedi torri; neges a adleisir yn gadarn 
yng ngwaith Banc Lloegr. Mae twf cynhyrchiant yn parhau’n gyflym yn ein 
busnesau sy’n perfformio orau, ond nid yw’r arloesi mewn technoleg, 
rheolaeth a phrosesau sy’n sbarduno’r twf hwn yn cyrraedd cwmnïau eraill 
mwyach fel mae wedi gwneud yn y gorffennol. Rhaid edrych ar ffyrdd o 
atgyweirio’r ‘peiriant’ taenu hwn a helpu i gynyddu cynhyrchiant ym mhob 
cwmni. Mae’r Cronfeydd Strwythurol yn cynnig cyfle i ni dreialu dulliau 
newydd o helpu i wneud i hyn ddigwydd.    

 

2 Cwmpas y cais      

 
Mae’r cais hwn yn ymwneud ag Echel Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesi ac 
felly mae’n canolbwyntio ar ddatblygu ymchwil, datblygiadau technolegol ac 
arloesi.             
 
Thema’r cais hwn yw ‘cynyddu cydweithredu o safon byd mewn ymchwil ac 
arloesi’. 

                                            
4 
http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=en 

  

5 
Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r Athro Graeme Reid, gŵr uchel iawn ei barch o Goleg y Brifysgol 

Llundain, arwain yr adolygiad a fydd yn edrych ar y cryfderau, y bylchau a’r potensial yn y dyfodol er 
mwyn cynnal a chynyddu gweithgarwch ymchwil ac arloesi cadarn yng Nghymru. Bydd yn adrodd yn ôl 
y gaeaf hwn.

 

6
 Nod Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol yw dod ag ymchwil o safon byd y DU a byd busnes 

ynghyd er mwyn bodloni heriau diwydiannol a chymdeithasol mawr ein hoes. Bydd yn darparu cyllid a 
chefnogaeth i fusnesau ac ymchwilwyr y DU fel rhan o fuddsoddiad gwerth £4.7 biliwn Llywodraeth y 
DU mewn ymchwil a datblygu yn ystod y 3 i 4 blynedd nesaf.   
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future    
7
 Mae adroddiad LAB – FAB – APP 

(https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017
_report.pdf) yn cynnig yr egwyddorion arweiniol ar gyfer cynllunio rhaglen UE ôl-2020 ar gyfer ymchwil 
ac arloesi (FP9), gan gynnwys y “budd amlwg” o ymwneud parhaus y DU.                         
8
 Y Sefydliad ar gyfer Cydweithredu a Datblygu Economaidd http://www.oecd.org/unitedkingdom/  

http://gov.wales/about/programme-for-government/?lang=en
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
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Mae WEFO yn chwilio am weithgarwch cydweithredol ac allanol, yn seiliedig 
ar ragoriaeth presennol mewn ymchwil a/neu arloesi sy’n gallu sicrhau budd 
arwyddocaol i Gymru yn y tymor canolig a’r tymor hir.                     
 
 
Y meini prawf cyffredinol sy’n berthnasol i BOB cynnig    
 

 Un gofyniad allweddol ar gyfer buddsoddiadau ymchwil ac arloesi yw eu 
bod yn dangos ‘arbenigo craff’. Mae arbenigo craff yn ymwneud ag 
adnabod y meysydd arbenigol hynny y mae busnesau a sefydliadau 
ymchwil Cymru wedi neu’n dechrau sefydlu arbenigedd arwyddocaol yn 
rhyngwladol ynddynt eisoes. Wedyn gellir targedu’r gefnogaeth at y 
meysydd hynny i roi sylw i’w rhwystrau penodol sy’n atal arloesi a thwf, yn 
hytrach na cheisio creu rhywbeth o ddim byd. Gyda’i gilydd mae 
Gwyddoniaeth i Gymru9 ac Arloesi Cymru10 yn ffurfio strategaeth Arbenigo 
Craff Cymru. Bydd rhaid i’r cynigion gyfeirio at dystiolaeth annibynnol o’u 
‘harbenigo craff’.                             

 

 Mae WEFO yn rhoi dull portffolio o weithredu ar waith gyda’i buddsoddiau 
fel bod gwahanol weithrediadau’n ategu ac yn ychwanegu gwerth at ei 
gilydd11. Mae portffolio ymchwil ac arloesi ERDF yn cynnwys cymysgedd o 
weithrediadau strategol craidd a ategir gan amrywiaeth o ddulliau arloesol 
ac arbenigol o weithredu12.  Mae WEFO yn chwilio am gynigion sy’n gallu 
dangos tystiolaeth o sut byddant yn ategu ac yn integreiddio gyda’r 
portffolio. 

 

 Nid yw buddsoddiadau ERDF yn cael eu gwneud yn ynysig ac mae  
WEFO wedi ceisio sicrhau cymaint â phosib o synergedd. Mae 
buddsoddiadau a chefnogaeth allweddol yn cael eu gosod ochr yn ochr ar 
hyd ‘grisiau at ragoriaeth’ (gweler Ffigur 3 yn Atodiad A), felly os ydych 
chi’n fusnes o Gymru sy’n ystyried arloesi am y tro cyntaf o bosib, neu’n 
grŵp ymchwil rhagorol sydd eisiau mynd ati i gydweithredu’n rhyngwladol, 
mae cefnogaeth ar gael a llwybr ‘i fyny’r grisiau’. Bydd rhaid i’r cynigion 
ddangos tystiolaeth o sut byddant yn cefnogi’r strategaeth hon.  

 

 Bydd rhaid i’r cynigion ddangos eu bod yn deall pa gefnogaeth sydd ar 
gael eisoes gan y sector cyhoeddus a phreifat (gan gynnwys 
gweithgarwch/buddsoddiadau arfaethedig os yw hynny’n briodol) a rhaid 
iddynt ychwanegu gwerth clir at ddarpariaeth o’r fath, heb ddyblygu. Mae 
rhagor o wybodaeth am y mathau o fuddsoddiadau a’r cyfleoedd yng 
Nghymru i’w gweld yn Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd WEFO13, 

                                            
9
 http://gov.wales/topics/science-and-technology/science/?lang=en  

10
 http://gov.wales/topics/science-and-technology/innovation/innovation-wales-strategy/?lang=en  

11
 Mae Ffigur 1 yn Atodiad A yn dangos y dull hwn ar gyfer elfennau Ymchwil ac Arloesi’r rhaglenni a 

hefyd yn adlewyrchu, ar lefel uchel, y dull o weithredu gydag ‘Arbenigo Craff’.  
12

 Mae Ffigur 2 yn Atodiad A yn tynnu sylw at y gweithrediadau strategol allweddol, y gweithrediadau 
ategol a’r buddsoddiadau arfaethedig sydd yn eu lle yn awr mewn cam datblygu uwch. Mae rhagor o 
wybodaeth am brosiectau cymeradwy ar gael yn: http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-
2020/approved-projects/?lang=en. 
13

 http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?lang=en 

http://gov.wales/topics/science-and-technology/science/?lang=en
http://gov.wales/topics/science-and-technology/innovation/innovation-wales-strategy/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?lang=en
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ac fel rhan o’r adrodd yn erbyn Gwyddoniaeth i Gymru14 ac Arloesi 
Cymru15. 

 

 Un sbardun allweddol ar gyfer buddsoddiadau drwy gyfrwng y Cronfeydd 
Strwythurol yw ‘rhesymeg ymyrryd’ glir sy’n golygu y dylai’r prif ffocws fod 
ar y canlyniad a sicrheir. Rhaid i’r cynigion ddangos cyswllt cadarn rhwng 
natur a graddfa’r gweithgaredd a gynigir a’r canlyniad a’r dangosyddion 
perthnasol: cynyddu cyllid ymchwil preifat a chystadleuol sy’n dod i Gymru; 
a chynyddu pwysigrwydd arloesi i drosiant busnes.   

 

 Cydnabyddir y gall natur y cais olygu y bydd mwyafrif yr effaith yn digwydd 
yn y tymor canolig a hir; dylai’r cynigion ddangos strategaeth glir ar gyfer 
dal yr effaith honno. Fodd bynnag, bydd effaith tymor byr yn bwysig hefyd 
ac mae cynigion sy’n dangos eu bod hwythau hefyd yn gallu gwneud 

cyfraniad sylweddol at y dangosyddion allweddol yn y meysydd ffocws 
isod yn debygol o gael eu blaenoriaethu16. 

 

 Rhaid wrth ‘atyniad diwydiannol’ clir yn unrhyw gynigion. Mae disgwyl i hyn 
fynd y tu hwnt i ddim ond dangos perthnasedd diwydiannol, er enghraifft, 
gallai diwydiant fod yn bartner arweiniol, partner ffurfiol neu bartner 
strategol. I ddangos effaith bosib, efallai y bydd raid i’r cynigion dynnu sylw 
at berthnasoedd sy’n bodoli eisoes â chlystyrau presennol neu newydd.           

 

 Dylai’r cynigion ddangos dealltwriaeth glir o’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd 
ar gael ar lwyfan Cymru, y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol ar gyfer eu maes 
gweithgarwch penodol. Dylid nodi’r cyfleoedd yn benodol a dylai’r dull o 
weithredu a nodir ar gyfer gwneud defnydd o’r cyfleoedd hynny fod yn 
realistig ond yn uchelgeisiol.   

 

 Dylai’r cynigion adlewyrchu dull ‘helics pedwarplyg’ o weithredu (cynnwys 
rhanddeiliaid cyhoeddus, preifat, academaidd a chymdeithasol) os yw 
hynny’n bosib. Gall hyn fod drwy gymysgedd o bartneriaid cyflawni a 
dulliau ymgysylltu strategol.                    

 

 Ni ddylai’r cydweithredu a’r partneriaethau fod yn gyfyngedig i sefydliadau 
o Gymru; dylent fod y gorau ar gyfer y canlyniad a ddymunir. Efallai bod 
cyfyngiadau ar y costau cymwys ar gyfer partneriaid cyflawni heb fod o 
Gymru ond ni ddylai hyn gyfyngu ar uchelgais y cynigion. Er enghraifft, 
gallai cynnig adlewyrchu costau cyfraniad partner/partneriaid o Gymru at 
weithgaredd dwyochrog neu aml-ranbarth. 

 

 Bydd disgwyl i’r cynigion nodi rhwystrau penodol iawn i’r canlyniadau 
maent yn eu ceisio a ffyrdd cost effeithlon o roi sylw i’r rhwystrau hynny. Er 
enghraifft, cydnabyddir y gall cynyddu cydweithredu a datblygu 

                                            
14

 http://gov.wales/topics/science-and-technology/science/?lang=en  
15

 http://gov.wales/topics/science-and-technology/innovation/innovation-wales-strategy/?lang=en 
16

 Canllawiau ar Ddiffiniadau Dangosyddion, Data a Gofynion Tystiolaeth: ERDF Echel Blaenoriaeth 1: 
Ymchwil ac Arloesi - http://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf 

 

http://gov.wales/topics/science-and-technology/science/?lang=en
http://gov.wales/topics/science-and-technology/innovation/innovation-wales-strategy/?lang=en
http://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf
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rhwydweithiau rhyngwladol arwain at ffioedd teithio ac aelodaeth ar gyfer 
rhwydweithiau allweddol ond bydd rhaid wrth werth ychwanegol clir.  

 

 Cydnabyddir pwysigrwydd arian cyhoeddus, gan gynnwys arian 
rhanbarthol, i gefnogi ymchwil ac arloesi yng Nghymru ond bydd rhaid i’r 
cynigion ddangos cynllun realistig ar gyfer cynnal y gweithgarwch ar ôl y 
cyfnod cyllido.   

 
 
Meysydd ffocws 
 
Mae disgwyl i’r cynigion berthyn i un o bedwar maes ffocws. Mae’r meini 

prawf cyffredinol uchod yn berthnasol i’r HOLL feysydd ffocws hyn. 
 
A: Datblygu gallu ymchwil arbenigol         
 
Byddai hyn yn cynnwys creu gallu ymchwil newydd i gynyddu llwyddiant 
sefydliadau ymchwil Cymru i ddenu cyllid cystadleuol a phreifat (Amcan 
Penodol 1.1). Nid oes raid i hyn gynnwys gofod ffisegol, gall fod yn allu 
‘rhithiol’. Gallai adlewyrchu dod â gwahanol weithgarwch o wahanol 
ddisgyblaethau a/neu sefydliadau at ei gilydd i roi sylw i gyfle newydd. Wrth i 
allu newydd gael ei greu, cydnabyddir y gall y gofyniad ar gyfer grant fod yn 
fwy na maes ffocws B ond hefyd byddai disgwyl i’r elw ar y buddsoddiad fod 
yn llawer uwch. Bydd disgwyl i’r cynigion sicrhau elw arwyddocaol ar y 
dangosydd allweddol ‘Swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd’ ond bydd 
dangosyddion eraill yn briodol.                         
 
B: Gwella gallu ymchwil arbenigol           
 
Byddai hyn yn cynnwys gwella’r gweithgarwch ymchwil presennol, gan 
gynnwys y gweithgarwch a gyllidir eisoes gan Gronfeydd Strwythurol a 
Buddsoddi Ewrop (ESIF), i gynyddu llwyddiant sefydliadau ymchwil Cymru o 
ran denu cyllid ymchwil cystadleuol a phreifat (Amcan Penodol 1.1).  Gallai’r 
gwella hwn fod ar ffurf ehangu daearyddol, er enghraifft, neu ehangu 
thematig, gweithio gyda phartneriaid academaidd neu ddiwydiannol newydd, 
uno gyda gweithgarwch arall i roi sylw i gyfleoedd newydd neu gynyddu 
gweithgarwch rhyngwladol. Bydd disgwyl i’r cynigion sicrhau elw cymesur ar y 
dangosydd allweddol ‘Swm y cyllid ymchwil a sicrhawyd’ ond bydd 
dangosyddion eraill yn briodol.  

 
C: Datblygu gallu arloesi arbenigol             
 
Byddai hyn yn cynnwys creu gallu arloesi newydd er mwyn cynyddu’r trosi 
llwyddiannus ar brosesau ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a 
gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn enwedig drwy drosgwlyddiad 
technoleg gwell o SAUau (Amcan Penodol 1.2). Nid oes raid i hyn gynnwys 
gofod ffisegol, gall fod yn allu ‘rhithiol’. Gallai adlewyrchu dod â gwahanol 
weithgarwch o wahanol ddisgyblaethau a/neu sefydliadau at ei gilydd i roi 
sylw i gyfle newydd. Gallai’r gweithgaredd gynnwys elfen o daenu arloesi oddi 
mewn i – ac ar draws – sectorau lle ceir cyswllt clir rhwng hyn â chanlyniadau.  
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Wrth i allu newydd gael ei greu, cydnabyddir y gall y gofyniad ar gyfer grant 
fod yn fwy na maes ffocws B ond hefyd byddai disgwyl i’r elw ar y 
buddsoddiad fod yn uwch. Bydd disgwyl i’r cynigion sicrhau elw arwyddocaol 
ar un neu fwy o’r dangosyddion allweddol ‘Nifer y mentrau sy’n cydweithredu 
â sefydliadau ymchwil a gefnogir’, ‘Nifer y mentrau a gefnogir i gyflwyno 
cynhyrchion newydd i’r cwmni17’ a ‘Nifer y mentrau a gefnogir i gyflwyno 
cynhyrchion newydd i’r farchnad17’ ond bydd dangosyddion eraill yn briodol.  
 
 
D: Gwella gallu arloesi arbenigol          
 

Byddai hyn yn cynnwys gwella gallu arloesi presennol er mwyn cynyddu’r trosi 
llwyddiannus ar brosesau ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a 
gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn enwedig drwy drosgwlyddiad 
technoleg gwell o SAUau (Amcan Penodol 1.2).  Gallai’r gwella hwn fod ar 
ffurf ehangu daearyddol, er enghraifft, neu ehangu thematig, gweithio gyda 
phartneriaid academaidd neu ddiwydiannol newydd, uno gyda gweithgarwch 
arall i roi sylw i gyfleoedd newydd neu gynyddu gweithgarwch rhyngwladol. 
Gallai’r gweithgaredd gynnwys elfen o daenu arloesi oddi mewn i – ac ar 
draws – sectorau lle ceir cyswllt clir rhwng hyn â chanlyniadau. Bydd disgwyl 
i’r cynigion sicrhau elw cymesur ar un neu fwy o’r dangosyddion allweddol 
‘Nifer y mentrau sy’n cydweithredu â sefydliadau ymchwil a gefnogir’, ‘Nifer y 
mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni17’ a ‘Nifer y 
mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r farchnad17’ ond bydd 
dangosyddion eraill yn briodol.  
 

2.1 Gweithgareddau cymwys  
 
Mae’r mathau o weithgareddau sy’n gymwys am gefnogaeth yn amrywiol a 
gellir rhoi lle i’r rhan fwyaf o weithgareddau os gellir dangos eu bod yn 
cyfrannu’n uniongyrchol at yr amcan, y canlyniad a’r dangosyddion 
perthnasol. Mae rhai gweithgareddau enghreifftiol wedi cael eu rhestru yn 
nogfennau cyffredinol y rhaglen18, ond dim ond enghreifftiau yw’r rhain. Mae 
croeso arbennig i ddulliau arloesol o weithredu os ydynt yn darparu gwell 
cyfrwng i sicrhau’r canlyniadau a geisir.   
 
Gall y cynigion gyflawni yn rhanbarth Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a/neu 
ranbarth Dwyrain Cymru (gweler Atodiad A) ond rhaid iddynt gyflawni 
dangosyddion priodol yn y rhanbarth perthnasol.  
 
Gall y cynigion gynnwys gwariant cyfalaf a/neu refeniw.         
 
Gall y gwariant barhau tan ddiwedd 2023 lle bydd proffiliau ariannol a 
gyfiawnheir ond a ‘ôl-lwythir’ yn cael eu hystyried yn risg uwch.   
 

                                            
17

 Mae hyn hefyd yn cynnwys prosesau a gwasanaethau  
18

 Rhaglenni Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (Rhaglenni Gweithredol) ERDF - 
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/west-wales/?lang=en a rhaglenni Dwyrain Cymru 
(Rhaglenni Gweithredol) ERDF - http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/east-wales/?lang=en  

http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/west-wales/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/east-wales/?lang=en
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Fel gyda phob cynnig, bydd WEFO yn cynnal yr holl archwiliadau diwydrwydd 
dyladwy angenrheidiol er mwyn sicrhau bod sefydliadau mewn sefyllfa briodol 
o ran arian ac adnoddau i roi’r gweithgaredd arfaethedig ar waith. Er bod 
profiad blaenorol o roi gweithred y Cronfeydd Strwythurol ar waith yn gallu 
bod yn fuddiol, nid yw’n ofyniad ac mae croeso i sefydliadau newydd i’r 
Cronfeydd Strwythurol. 
 

2.2 Y cyllid sydd ar gael 
 
Gallai cyllid o tua £25m-£35m ledled Cymru fod ar gael. Mae’n debygol y 
bydd o leiaf £10m o’r swm yma ar gael yn rhanbarth Dwyrain Cymru. Mae  
WEFO yn disgwyl cefnogi sawl cais ym mhob rhanbarth gyda’r cyllid hwn. 
 
Ni fydd WEFO yn gallu cefnogi 100% o gostau’r gweithgaredd arfaethedig 
felly bydd disgwyl i ymgeiswyr nodi cyllid cyfatebol.                      
 
Nod oes gofyniad penodol ar gyfer swm y cyllid cyfatebol yn y cynigion ond, 
ar gyfartaledd, byddai disgwyl i gyfraniad ERDF fod yn 66% neu lai o’r pecyn 
cyllido yng nghynigion Gorllewin Cymru a’r Cymoedd a 50% neu lai yng 
nghynigion Dwyrain Cymru. Gall cynigion sy’n denu cyfran uchel o gyllid 
cyfatebol gael eu hystyried fel gwell gwerth am arian.  
 

2.3 Blaenoriaethau ar gyfer cyllido  
 
Bydd ceisiadau o ansawdd uchel sy’n cyd-fynd yn dda iawn â chwmpas y cais 
yn cael blaenoriaeth am gyllid. Nid oes unrhyw ddyraniadau ffurfiol o gyllid ar 
draws y pedwar maes ffocws.            
 
Hefyd efallai y bydd WEFO yn ystyried y canlynol wrth flaenoriaethu cyllid:  
 

 Cydbwysedd thematig y portffolio; 

 Y cydbwysedd o gynigion ‘risg uchel’ a ‘risg isel’; 

 A ddylid rhoi blaenoriaeth uwch i geisiadau o dan feysydd ffocws C a 
D; 

 A ddylid rhoi blaenoriaeth uwch i geisiadau sy’n rhoi sylw i daenu 
arloesi;   

 A fydd cyfraniad priodol at dargedau newid hinsawdd19 y rhaglenni’n 
cael ei gynnal.           
 

 
 

                                            

 19
 Cyfrannu at (65) Seilwaith ymchwil ac arloesi, prosesau, trosglwyddo technoleg a chydweithredu 

mewn mentrau sy’n canolbwyntio ar yr economi carbon isel ac ar allu i wrthsefyll newid hinsawdd 
(gweler y canllawiau cymhwysedd) http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-
guidance/eligibility/?lang=en 

 

http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/eligibility/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/eligibility/?lang=en
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3 Dyddiadau a dyddiadau cau 
 

Dyddiad Dechrau’r Cais   
 

19 Rhagfyr 2017 

Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno 
Cynigion  
 

28 Mawrth 2018 

Penderfyniad i’r Ymgeiswyr  
 

25 Mai 2018 

 
Wedyn bydd rhaid i’r ceisiadau llwyddiannus gytuno ar gynllun busnes llawn 
gyda WEFO mewn pedwar i chwe mis, felly rhaid i sefydliadau sicrhau bod 
adnoddau priodol yn eu lle i weithio gan gadw at y dyddiad cau hwn.  
 

4 Sut i ymgeisio  
 
CAM 1: Bydd rhaid i ymgeiswyr posib gofrestru eu manylion cyswllt (e-bost) â 
WEFO yn y blwch post Ymchwil ac Arloesi -   
WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales 
 
CAM 2: Gofynnir i chi gyflwyno Tabl Rhesymeg Weithredol (TRhW) a Dogfen 
Gwybodaeth Ategol (DGA). Anfonir templed TRhW a DGA atoch chi pan 
fyddwch yn cofrestru. Mae’r TRhW yn datgan mewn tabl byr y rhesymeg dros 
eich cynnig, gan sicrhau bod y canlyniad a’r grwpiau targed yn glir20. Bydd y 
DGA yn cynnwys gwybodaeth weinyddol am eich cynnig ac yn gyfle i chi 
ddisgrifio sut mae’n cyd-fynd â chwmpas y cais.   
 
Wrth gwblhau’r TRhW a’r DGA: 
 

 Rhaid sicrhau eich bod wedi darllen a deall y wybodaeth ategol berthnasol 
a’r dogfennau canllaw y cyfeirir atynt yn y ddogfen hon. 

 

 Cadw’r geiriau’n gryno a byr. Ni ddylai’r TRhW fod yn fwy na 2 ochr A3 ac 
ni ddylai’r DGA fod yn fwy na 4 ochr A4 (gan ddefnyddio ffont clir yn y 
ddau). Ni fydd gwybodaeth ormodol, er enghraifft, atodiadau, yn cael eu 
hystyried wrth flaenoriaethu cynigion. Fodd bynnag, mae croeso i 
gyfeiriadau at dystiolaeth annibynnol. 

 

 Dangos sut mae eich cynnig yn cyd-fynd â chwmpas y cais (Adran 2) gan 
gynnwys yn erbyn pa un o’r pedwar maes ffocws fydd yn cyflawni.  

 

 Dangos gwerth am arian drwy dynnu sylw at yr effaith realistig y gallai eich 
cynnig ei sicrhau o gymharu â’r costau. Efallai y byddwch eisiau ystyried yr 
egwyddorion canlynol:   

                                            
20

 Gellir gweld esiampl o TRhW wedi’i lenwi yn Atodiad A “Gwneud Cais am Gyllid yr UE – Rhan 1: Y 
Cyfnod Cyn Cynllunio” - http://gov.wales/docs/wefo/publications/140325applyingforfundingpart1en.pdf 

mailto:WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales
http://gov.wales/docs/wefo/publications/140325applyingforfundingpart1en.pdf
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o Darbodaeth = Lleihau costau adnoddau              

o Effeithlonrwydd = Cael y gorau o’r adnoddau sydd ar gael, ac  

o Effeithiolrwydd = Cyflawni’r amcanion a sicrhau’r canlyniadau a 

fwriadwyd.    
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Bydd rhaid cyflwyno copi electronig o’ch TRhW a’ch DGA i’r Blwch Post 
Ymchwil ac Arloesi (WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales) 
cyn 5pm ar 28 Mawrth 2018. Ni fydd WEFO yn derbyn unrhyw geisiadau 

hwyr.           
 

 
CAM 3: Wedyn bydd y TRhW a’r DGA yn cael eu hasesu gan WEFO (gweler 

Adran 5). Gwahoddir ymgeiswyr llwyddiannus i’r “Cam Cynllunio Busnes” 
ffurfiol gan WEFO er mwyn datblygu’r cynnig ymhellach yn Gynllun Busnes.  
 

5 Y broses asesu a phenderfynu        
 
Bydd WEFO yn dilyn ei phrosesau gweithredu, dethol a blaenoriaethu 
safonol21. Fel y disgrifir yn Adran 4, bydd y cynigion a gyflwynir fel ymateb i’r 
cais hwn yn cael eu blaenoriaethu gan WEFO ar sail y TRhW a’r DGA. Bydd 
pob cynnig yn cael ei farnu ar sail ei rinweddau ei hun a chan gymharu â 
chynigion eraill. I gynorthwyo gyda blaenoriaethu cynigion, efallai y bydd 
WEFO yn gofyn am gyngor gan arbenigwyr, ond WEFO fydd yn gwneud y 
penderfyniad terfynol. Bydd pob ymgeisydd yn cael gwybod am ganlyniadau’r 
ymarfer.  
 
Mae’r cynigion llwyddiannus yn debygol o gynnwys y canlynol:  
 

 Wedi llwyddo yn y meini prawf cymhwysedd sylfaenol (gweler Adran 7 
am arweiniad). 

 Ffocws, rhesymeg ymyrryd a dull cyflawni clir.               

 Cyd-fynd yn agos â chwmpas y cais neu gyfiawnhad cadarn dros 
unrhyw fân amrywiaethau.      

 Tystiolaeth glir o arbenigo craff a’r cyfleoedd cysylltiedig sy’n cael eu 
targedu.    

 Cyfraniad cadarn a realistig at y dangosyddion allweddol.       

 Dangos sut bydd y cynnig yn integreiddio ac yn ychwanegu gwerth at 
weithgaredd presennol.   

 Elw cadarn ar fuddsoddiad i WEFO. 
 
Mae’r cynigion aflwyddiannus yn debygol o gynnwys y canlynol: 
 

 Heb lwyddo yn y meini prawf cymhwysedd sylfaenol (gweler Adran 7 
am arweiniad). 

 Ffocws, rhesymeg ymyrryd a dull cyflawni aneglur. 

 Cyd-fynd yn gyfyngedig â chwmpas y cais. 

                                            
21

 Canllawiau i sefydliadau sy’n gwneud cais am gyllid yr UE 2014-2020 - http://gov.wales/funding/eu-
funds/2014-2020/applying/?lang=en  

 

mailto:WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en
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 Tystiolaeth gyfyngedig o arbenigo craff a’r cyfleoedd cysylltiedig sy’n 
cael eu targedu. 

 Cyfraniad gwan a/neu afrealistig at y dangosyddion allweddol. 

 Methu dangos sut bydd y cynnig yn integreiddio ac yn ychwanegu 
gwerth at weithgaredd presennol a/neu ymddangos fel pe bai’n dyblygu 
gweithgaredd presennol. 

 Elw gwael ar fuddsoddiad i WEFO 
 
Oherwydd bod prinder cyllid ar gael, gall cynigion o ansawdd da sy’n rhoi sylw 
i gwmpas y cais fethu cael eu blaenoriaethu. Efallai y bydd WEFO yn 
ailystyried cynigion o’r fath os daw cyllid ar gael a bydd yn datblygu ‘rhestr 
wrth gefn’ os yw hynny’n briodol.   
 
Bydd pob cynnig sy’n symud i “Gam Cynllunio Busnes” ffurfiol yn cael ei 
werthuso’n llawn yn erbyn ein meini prawf dethol a blaenoriaethu sydd wedi’u 
cyhoeddi (http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en).  
Bydd y dystiolaeth a gyflwynir yn ystod proses y cais yn cael ei phrofi’n 
gynnar yn y broses cynllunio busnes a gall y cynigion gael eu gwrthod mewn 
unrhyw gam cyn gwneir cynnig o grant. Os yw hynny’n briodol, gall WEFO 
wedyn wahodd cynnig arall i’r “Cam Cynllunio Busnes”.                 
 

6 Cysylltu / Ymholiadau pellach  
 
Mae WEFO yn hapus i helpu gydag esbonio’r broses a’i blaenoriaethau ar 
gyfer cyllid, yn enwedig os ydych chi’n newydd i’r Cronfeydd Strwythurol. 
Efallai y bydd rhaid cyfyngu ar drafodaethau am fanylion cynigion unigol i 
sicrhau bod yr holl ymgeiswyr yn cael yr un cyfleoedd.    
 
Os oes arnoch angen mwy o wybodaeth, anfonwch e-bost i Flwch Post 
Ymchwil ac Arloesi WEFO i ddechrau (WEFO-
Research_and_Innovation_Branch@gov.wales) a byddwn yn ymateb i 
unrhyw ymholiadau sydd gennych chi.    
 

7 Dogfennau Defnyddiol / Rhagor o Wybodaeth  
 
Os ydych chi’n ystyried cyflwyno cynnig, dylech fod yn ymwybodol o’r 
canllawiau a’r wybodaeth ganlynol sydd ar gael ar wefan WEFO: 
 

 Canllawiau ar gyfer sefydliadau sy’n gwneud cais am gyllid yr UE 
2014-2020 - http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-
2020/applying/?lang=en  

 

 Rhaglenni Gorllewin Cymru a’r Cymoedd (Rhaglenni Gweithredol) 
ERDF - http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/west-
wales/?lang=en 

 

http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en
mailto:WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales
mailto:WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/applying/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/west-wales/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/west-wales/?lang=en
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 Rhaglenni Dwyrain Cymru (Rhaglenni Gweithredol) ERDF - 
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/east-wales/?lang=en  

 

 Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd -  http://gov.wales/funding/eu-
funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?skip=1&lang=en  

 

 Rheolau ac amodau cymhwysedd ar gyfer cyllid o raglenni Cronfeydd 
Strwythurol Ewrop 2014-2020 yng Nghymru - 
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-
guidance/eligibility/?lang=en 

  

 Canllawiau ar Ddiffiniadau Dangosyddion, Data a Gofynion Tystiolaeth: 
ERDF Echel Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesi - 
http://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-
priority1.pdf  
 

 Bas Data Prosiectau Cymeradwy - http://gov.wales/funding/eu-
funds/2014-2020/approved-projects/?lang=en  
 

 
 
  

http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/east-wales/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/eligibility/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/eligibility/?lang=en
http://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf
http://gov.wales/docs/wefo/publications/1604040-indicators-priority1.pdf
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?lang=en
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?lang=en
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Atodiad A 
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Atodiad B 
 
Ffigur 1 – Darlun o strwythur portffolio ymchwil ac arloesi ERDF  
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Ffigur 2 – Portffolio ERDF gan gynnwys gweithrediadau cymeradwy a 
buddsoddiadau arfaethedig mewn cam datblygu uwch         

 
 

 
  



Cais am Gynigion Ymchwil ac Arloesi – Canllawiau i Ymgeiswyr   

 

18 
 

ANNEX CDDDDDDDD 
 
 

Blwch Post Ymchwil ac Arloesi: 
WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales 

 

Am ragor o wybodaeth: 
www.gov.wales/eu-funding 
@wefowales / @wefocymru 

mailto:WEFO-Research_and_Innovation_Branch@gov.wales

