
 

 

Croeso i'r nawfed rhifyn o e-Newyddion Horizon 2020 yng Nghymru.   

Fel sy'n nodweddiadol o'r adeg hon o'r flwyddyn, rydym yn edrych yn ôl ar hydref prysur, gan 

gynnwys rhyddhau'r rhaglenni gwaith newydd ar gyfer 2018-2020 a chyfres o ddigwyddiadau 

cysylltiedig. Rydym hefyd yn edrych ymlaen gyda lansiad diweddar ein papur polisi ar fuddsoddi 

rhanbarthol ar ôl Brexit a photensial FP9 – a fydd yn olynu Horizon 2020. 

Mae'r ystadegau diweddaraf wedi cael eu rhyddhau gan y Comisiwn Ewropeaidd (CE) ac mae'n 

galonogol gweld bod sefydliadau yng Nghymru bellach wedi cael budd o dros €83m o gyllid drwy 

raglen Horizon 2020. Mae hyn yn adlewyrchu camau rhagweithiol a chadarnhaol gan sefydliadau 

yng Nghymru i ateb yr heriau a osodwyd gan ganlyniad y refferendwm ac mae'n dangos 

pwysigrwydd parhaus y ffynhonnell hon o gyllid i Gymru. 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi ei chydberthynas ag Ewrop yn fawr ac mae wedi 

croesawu'r adroddiad ar y cyd diweddar gan Lywodraeth y DU a'r Comisiwn Ewropeaidd ar Gam 1 

negodiadau Erthygl 50, sy'n awgrymu bod y drws yn dal i fod ar agor i gymryd rhan yn rhaglenni'r 

UE megis Horizon 2020. Bydd angen inni barhau i gyflwyno'r achos dros hyn. 

 

Ac i gloi, fel rhifyn olaf 2017, hoffwn ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi!  
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Dyfodol cyllid rhanbarthol yng Nghymru  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi (14 Rhagfyr) papur polisi newydd, sef 

'Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit', sy'n ailalw ar Lywodraeth y DU i 

negodi cyfranogiad parhaus mewn rhaglenni Cydweithredu Ewropeaidd, fel Horizon 

2020, fel rhan o gydberthynas newydd rhwng y DU a'r UE ar ôl Brexit. 

Mae Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit yn un o gyfres o bapurau Diogelu 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy


Dyfodol Cymru sy'n nodi gweledigaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer Cymru y tu allan i'r UE. 

Y papur yw'r cam cyntaf yn y broses o lunio dull gweithredu newydd o ran polisi buddsoddi 

rhanbarthol yng Nghymru ac mae'n nodi rhai cynigion adeiladol a fydd yn sail i drafodaethau 

a gweithgarwch ymgysylltu â phartneriaid ledled Cymru dros y misoedd nesaf. 

Yn y papur, mae Llywodraeth Cymru yn ailategu'r alwad i Lywodraeth y DU negodi 

cyfranogiad parhaus mewn rhaglenni Cydweithredu Ewropeaidd, fel Horizon 2020, yn 

ogystal ag ERASMUS+, Ewrop Greadigol a rhaglenni eraill yr UE y mae Cymru yn cael budd 

ohonynt ar hyn o bryd. 

Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi ei chydberthynas ag Ewrop yn fawr ac mae wedi 

croesawu'r adroddiad ar y cyd diweddar gan Lywodraeth y DU a'r Comisiwn Ewropeaidd ar 

Gam 1 negodiadau Erthygl 50, sy'n awgrymu bod y drws yn dal i fod ar agor i gymryd rhan 

yn rhaglenni'r UE megis Horizon 2020. Bydd angen inni barhau i gyflwyno'r achos dros hyn.  

Mynegi eich barn 

Mae digwyddiadau ymgysylltu ar y cynigion a nodir ym mhapur Buddsoddi Rhanbarthol yng 

Nghymru ar ôl Brexit wedi cael eu trefnu ar gyfer y Flwyddyn Newydd (18 Ionawr yn y 

gogledd a 25 Ionawr yn y de).  

Mae cyfres o gwestiynau a awgrymir ar gyfer ymatebion ac arolwg ar-lein byr hefyd wedi 

cael eu cyhoeddi er mwyn helpu i lywio'r trafodaethau hynny. 

  

Edrych ymlaen at FP9 

Mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, sef  Diogelu Dyfodol Cymru  yn ei gwneud hi'n glir 
iawn y dylai'r DU barhau i gymryd rhan lawn yn Horizon 2020 a'r rhaglen sy'n ei holynu (FP9) 
ar ôl i'r DU adael yr UE. 

Ymddengys fod consensws ehangach bod parhau i gydweithredu a chyflawni gwaith 
ymchwil ac arloesi gyda sefydliadau ledled Ewrop yn sicrhau bod pawb ar eu hennill, ond 
peidiwch â'n coelio ni: 

_______________________ 

“Whatever Brexit modalities are agreed between the UK and the EU by 2019, full and 

continued engagement with the UK within the post-2020 EU R&I programme remains an 

obvious win-win for the UK and the EU…”  

[LAB-FAB-APP-Investing in the European future we want’, Report of the Independent High Level Group on 

Maximising the Impact of EU Research and Innovation Programmes, cadeiriwyd gan Pascal Lamy, Gorffennaf 

2017.] 

_______________________ 

“… the UK would also like to explore forging a more ambitious and close partnership with the 

EU than any yet agreed between the EU and a non-EU country”  

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/joint_report.pdf
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/wefo/publications/171213-questions-cy.pdf
http://www.smartsurvey.co.uk/s/RegionalInvestmentafterBrexit/?lang=256152
https://beta.llyw.cymru/brexit
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf


[Collaboration on science and innovation - a future partnership paper, papur polisi gan Adran Llywodraeth y DU 

dros Adael yr Undeb Ewropeaidd, Medi 2017]  

_______________________ 

“And the message from the researchers in other Member States is clear. They want to 

continue working with their partners in the UK. To build on the relationships that have been 

developed over the last 40 years. As the Lamy group put it in their report, Working together 

in the future is "an obvious win-win".”  

[Araith Comisiynydd Moedas, Cymdeithas Frenhinol Caeredin – Darlith MacCormick, Hydref 2017] 

 
Disgwylir i'r CE gyhoeddi ymgynghoriad ar FP9 yn fuan.  Cysylltwch â ni os hoffech 
gymryd rhan yn y broses honno. 

 

Mae'r ystadegau diweddaraf ar gael! 

Mae'r CE wedi rhyddhau'r crynodeb ystadegol diweddaraf (02/10/2017) sy'n datgelu'r 
canlynol: 
 

 Rhoddwyd bron €8m o gyllid ychwanegol i sefydliadau yng Nghymru ers mis 
Gorffennaf, gan gynyddu cyfanswm y cyllid a gafwyd i dros €83m 

  

 Mae nifer y cyfranogwyr o Gymru sy'n cymryd rhan yn Horizon wedi cyrraedd 191 - 

cynnydd o 18% ers mis Gorffennaf.  
 

 Mae'n galonogol gweld faint o sefydliadau yng Nghymru sydd wedi manteisio ar 
Horizon 2020 am y tro cyntaf - o leiaf 18 newydd ers 2016. 

 

 Mae'r cydweithredu rhyngwladol gan sefydliadau yng Nghymru yn rhaglen Horizon 
2020 wedi mynd uwchlaw 2,000.  

 
Un enghraifft o lwyddiant o'r data diweddaraf yw cyfranogiad Prifysgol Caerdydd ym 
mhrosiect TROPICO (Transforming into Open, Innovative and Collaborative Governments). 

Mae'r prosiect €4.7m yn dwyn ynghyd arbenigedd rhyngddisgyblaethol ymchwilwyr o bob 
cwr o Ewrop i astudio trawsnewid digidol yn y sector cyhoeddus. Dysgwch fwy am y prosiect 
yma. 
 
Caiff dadansoddiad pellach o berfformiad Cymru, ynghyd ag astudiaethau achos, eu 
cynnwys yn 'Adroddiad Blynyddol Horizon 2020 yng Nghymru 2017', a gyhoeddir ddechrau'r 
flwyddyn nesaf. 
 

 

Rhaglen Waith €30 biliwn bellach ar gael   

Ar 27 Hydref, rhyddhaodd y CE Raglen Waith olaf Horizon 2020 gan nodi sut y bydd yn 
buddsoddi €30 biliwn o gyllid ymchwil ac arloesi'r UE dros y tair blynedd nesaf. 

Mae'r fideo byr canlynol gan Gwyddoniaeth ac Arloesedd yr UE yn tynnu sylw at rai o'r prif 
feysydd yn y Rhaglen Waith newydd. 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/642542/Science_and_innovation_paper.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/moedas/announcements/royal-society-edinburgh-maccormick-lecture-edinburgh_en
mailto:horizon2020@gov.wales
https://www.cardiff.ac.uk/cy/news/view/1006174-major-eu-funding-for-digital-transformation-project


 

https://www.youtube.com/watch?v=vpzR6mh8Tv8  

Ceir rhagor o fanylion am brif feysydd y Rhaglen Waith newydd, gan gynnwys nodweddion 
newydd wedi'u llywio gan y gwerthusiad interim, yn Nhaflen Ffeithiau'r Comisiwn Ewropeaidd 
a'r cyflwyniad cyffredinol i raglen waith 2018-2020 ar gyfer rhaglen ymchwil ac arloesi 
Horizon 2020 yr UE. 

Cyflwynir adrannau unigol Horizon 2020, yn ogystal â manylion ceisiadau a chyllidebau 
cysylltiedig, yn nogfennau'r rhaglen waith sydd ar gael yma. 
 

Hydref llawn cyfleoedd 

Mae Uned Horizon 2020 a'i phartneriaid wedi bod yn brysur yn cydlynu cyfres o 
ddigwyddiadau, yn cynnwys arbenigwyr o Gymru, y DU ac Ewrop, er mwyn sicrhau bod 
sefydliadau o Gymru yn y sefyllfa orau i gael budd o'r rhaglenni gwaith newydd. 
 

Sesiwn Wybodaeth Horizon 2020 NMBP Cymru 

Ar 27 Hydref, cynhaliodd Uned Horizon 2020, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, 
Grŵp Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch Addysg Uwch Cymru Brwsel ac Innovate UK, 
sesiwn wybodaeth i gyd-fynd â rhyddhau rhaglen waith newydd Nanotechnolegau, 
Deunyddiau uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch Horizon 2020 (NMBP 
2018-2020). 

Cafodd y sawl oedd yn bresennol wybod am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael, ynghyd â 
chlywed gan Gash Bhullar, Rheolwr-gyfarwyddwr Control 2K Limited. 

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

Llywodraeth Cymru yn cynnal Diwrnod Gwybodaeth am Iechyd Horizon 2020 y DU 

Cofrestrodd dros 200 o bobl ar gyfer Diwrnod Gwybodaeth am Iechyd, Newid Demograffig a 
Lles Horizon 2020 y DU, a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd ar 7 Tachwedd.  
Wedi'i gadeirio gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, gwnaeth y digwyddiad gyd-daro ag agor 
y ceisiadau iechyd cyntaf,  a chafwyd cyflwyniadau gan y Comisiwn Ewropeaidd ar y 
rhaglenni gwaith newydd, cystadlaethau cysylltiedig yn y DU a'r cymorth sydd ar gael i achub 
ar yr holl gyfleoedd gwahanol.  Hefyd, cynhaliwyd pedwar gweithdy a roddodd gyfle i bawb 
ddysgu mwy am y ceisiadau a'r datblygiad arfaethedig, ac atebwyd cwestiynau am faterion 
cyfreithiol, ariannol ac IPR.   

Mae sleidiau'r cyflwyniadau ar gael os gwnaethoch fethu'r digwyddiad - cysylltwch yma. 
Dylech hefyd ddarllen anerchiad yr Ysgrifennydd Iechyd a'r straeon llwyddiant o 
Gymru ym maes ymchwil. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vpzR6mh8Tv8
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-4123_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
mailto:horizon2020@gov.wales
mailto:horizon2020@gov.wales
https://www.youtube.com/watch?v=YYQGhRbz5SI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vpzR6mh8Tv8


 

Cyllid Arloesi i BBaChau - Gweithdy Horizon 2020  

Cafodd digwyddiad gwybodaeth yn canolbwyntio ar yr Offeryn BBaChau ac Innovfin ei 
gynnal ar 23 Tachwedd gan Uned Horizon 2020, mewn partneriaeth ag Innovate UK ac 
amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes. 

Croesawodd y digwyddiad, yng Ngholeg Cambria, Glannau Dyfrdwy, dros 100 o bobl a 
ddaeth i glywed am y cyllid a'r cymorth sydd ar gael yng Nghymru er mwyn eu helpu i 
ddatblygu eu ceisiadau.  Rhannodd yr Athro Vic Grout o Brifysgol Glyndŵr wybodaeth 
werthfawr am y datblygiad arfaethedig yn seiliedig ar ei brofiad o werthuso Horizon 2020.  

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

£30m ar gael i gyflymu'r gwaith o sefydlu partneriaethau 
ymchwil ac arloesi o'r radd flaenaf  

Bydd tua £30m ar gael o dan gais newydd am gyllid i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac 
arloesi cydweithredol sy'n wynebu allan.  Mae WEFO yn annog sefydliadau i gyflwyno 
cynigion sy'n seiliedig ar ragoriaeth bresennol ym maes ymchwil a/neu arloesedd, ac a all 
fod o fudd sylweddol i Gymru yn y tymor canolig a'r hirdymor. 

Mae'r canllaw cais ar gael gan WEFO yma, a'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 28 
Mawrth 2018. 
 

 

Manylion Digwyddiad Blynyddol yn dod i'r amlwg – 
Cofrestrwch nawr!  
 
Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 Llywodraeth Cymru 
15 Mawrth 2018, Gwesty Mercure, Caerdydd 

 
Horizon 2020 a FP9:  Creu partneriaethau, sicrhau llwyddiant 
 
Bydd digwyddiad y flwyddyn nesaf, a gynhelir gan Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru, 
yn tanlinellu sut mae Cymru sy'n wynebu allan yn cael budd o ymgysylltu â Rhaglenni 
Ymchwil ac Arloesi Fframwaith yr UE.  Byddwn yn ystyried sut y bydd ymrwymiad parhaus i 
gydweithredu ag Ewrop a gweddill y byd yn helpu Cymru i gystadlu a thyfu. 

Caiff ymchwilwyr, busnesau a llunwyr polisi fel ei gilydd gyfle i glywed cyflwyniadau gan brif 
siaradwyr megis Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd Cyllid a'r Comisiwn Ewropeaidd. Cynhelir 
nifer o weithdai arbenigol yn ystod y prynhawn. 
 
Mynegwch ddiddordeb cyn gynted â phosibl gan fod lleoedd yn brin. 
 
hypergyswllt: https://horizon2020annualevent.eventbrite.co.uk  

 

 

Gwybodaeth Ychwanegol 

Dangosfwrdd Horizon 2020 
Mae'r CE wedi cyhoeddi ei fod yn lansio Dangosfwrdd Horizon 2020 ar y Porth i 

 

mailto:horizon2020@gov.wales
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/?skip=1&lang=cy
https://horizon2020annualevent.eventbrite.co.uk/
https://horizon2020annualevent.eventbrite.co.uk/


Gyfranogwyr. Mae'r dangosfwrdd yn darparu data ar raglen Horizon 2020, a all gael eu 
dadansoddi ar ffurf gyfunol, yn ogystal â dangos yn fanylach geisiadau unigol, pynciau, 
gwledydd, mathau o sefydliadau i lawr i lefel prosiectau a buddiolwyr unigol (including links 
to the individual project pages on CORDIS). 
 
Mae Dangosfwrdd Horizon 2020 ar gael drwy hafan y Porth i Gyfranogwyr a thudalen 
newydd Prosiectau a Chanlyniadau'r porth. 
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am ran Cymru ym mhrosiectau Horizon 
2020, darllenwch ein Straeon llwyddiant o Gymru yn ogystal ag eraill a rennir drwy Ganolfan 
Gwybodaeth Ymchwil ac Arloesedd y Comisiwn Ewropeaidd, megis gwaith Prifysgol Bangor 
fel rhan o brosiect Sbyngau dyfnfor (gan gynnwys fideo) 

Awgrym defnyddiol! 

Mae'r rhaglenni gwaith newydd wedi cael eu lansio! Treuliwch amser yn dod yn gyfarwydd â 
Phorth i Gyfranogwyr Horizon 2020, chwiliwch am gyfleoedd newydd a dechreuwch 
ymwneud â system gyllido'r UE nawr. Gall Uned Horizon 2020 a'r Pwyntiau Cyswllt 
Cenedlaethol eich helpu gyda hyn. 
 

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. 
 
* 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. 

 

 

 

 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fhome.html&data=02%7C01%7CBaudewijn.Morgan%40gov.wales%7Cde172b1f6a4b4d55841408d51c69b7e8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636446162745743209&sdata=bWkQhVaqxwO9qRlQXdv7PZ3k8zkfqCVGt5k9Pw62L8Y%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fprojectresults%2Findex.html&data=02%7C01%7CBaudewijn.Morgan%40gov.wales%7Cde172b1f6a4b4d55841408d51c69b7e8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636446162745743209&sdata=nEZgmU2g%2Frdt2nDc8JrbaVzcnfyIkFBkUXPFduPxnMo%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fprojectresults%2Findex.html&data=02%7C01%7CBaudewijn.Morgan%40gov.wales%7Cde172b1f6a4b4d55841408d51c69b7e8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636446162745743209&sdata=nEZgmU2g%2Frdt2nDc8JrbaVzcnfyIkFBkUXPFduPxnMo%3D&reserved=0
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en
http://ec.europa.eu/research/infocentre/article_en.cfm?id=/research/star/index_en.cfm?p=sf-20171024-sponges&calledby=infocentre&item=Infocentre&artid=46197
http://www.euronews.com/2017/08/28/scientists-absorbed-by-deep-sea-sponges
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fportal%2Fdesktop%2Fen%2Fhome.html&data=02%7C01%7CBaudewijn.Morgan%40gov.wales%7Cde172b1f6a4b4d55841408d51c69b7e8%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636446162745743209&sdata=bWkQhVaqxwO9qRlQXdv7PZ3k8zkfqCVGt5k9Pw62L8Y%3D&reserved=0
https://www.gov.uk/business-finance-support/horizon-2020-business-grants-uk#additional-information
https://www.gov.uk/business-finance-support/horizon-2020-business-grants-uk#additional-information
mailto:horizon2020@gov.cymru

