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Cynigion manwl ar Horizon Europe bellach ar gael  

Ar 7 Mehefin 2018, cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig manwl ar 
gyfer Horizon Europe, sef olynydd Horizon 2020 (sy'n weithredol o 2021-
2027).  
 

Caiff y rhaglen €100 biliwn (sy'n cynnwys €2.4 bn ar gyfer Rhaglen Ymchwil 

a Hyfforddi Euratom) ei rhoi ar waith yn seiliedig ar dri maes, sef 

Gwyddoniaeth Agored, Heriau Byd-eang a Chystadleurwydd Diwydiannol, 

gan adeiladu ar gyflawniadau a llwyddiant Horizon 2020 a chan sicrhau bod 

yr UE yn parhau ar flaen y gad ym maes ymchwil ac arloesedd byd-eang. 

Yn bwysig, ymddengys fod y cynnig yn gadael y 'drws ar agor' i'r DU negodi 

cysylltiad llawn.  

 

Ceir rhagor o wybodaeth am y rhaglen newydd yma.   

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/publications/research-and-innovation-including-horizon-europe-iter-and-euratom-legal-texts-and-factsheets_en


Llywodraeth y DU yn amlinellu'r weledigaeth ar gyfer 
parhau i gydweithredu â'r UE  

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi ei gweledigaeth ar gyfer sicrhau y gall 
y DU a'r UE barhau i gydweithredu ym maes Gwyddoniaeth, Ymchwil ac 
Arloesedd ar ôl i'r DU adael yr UE.  
 
Mae'r ddogfen ‘Framework for the UK‐EU partnership Science, research and 
innovation’ yn tynnu sylw at bwysigrwydd ac effaith gwaith ymchwil 
cydweithredol rhwng y DU a'r UE, yn nodi ymrwymiad y DU i Gytundeb 
Gwyddoniaeth ac Arloesedd pellgyrhaeddol gyda'r UE, ac yn galw am 
drafodaeth ar gysylltiad llawn â Horizon Europe ym meysydd Strwythur, 

Dylanwad a Chyfraniad.  
 

 

Cyhoeddi Adolygiad Reid  

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Adolygiad o Ymchwil ac Arloesedd 
a ariennir gan y Llywodraeth yng Nghymru, a gynhaliwyd o dan arweiniad yr 
Athro Graeme Reid o Goleg Prifysgol Llundain. 
 
Mae'r adolygiad yn darparu dadansoddiad clir o'r heriau a'r cyfleoedd nawr 
ac yn y dyfodol yng Nghymru a ledled y DU, gan gynnwys dadansoddiad o'r 
cryfderau, y bylchau a'r potensial yn y dyfodol i barhau i gynnal 
gweithgarwch ymchwil ac arloesedd cadarn ledled Cymru ac i gynyddu'r 
gweithgarwch hwnnw.  
 
Ceir rhagor o wybodaeth yma. 

 

Llwyddiant lluosog i Phytoponics Cyf  

Cafodd Phytoponics Cyf sydd wedi'i leoli yng Nghaerdydd ei ddewis fel un o 
41 o fusnesau newydd allan o 200 o geisiadau o bob cwr o'r byd i gymryd 
rhan yn Rhaglen Rhwydwaith Sbarduno Bwyd (FAN) Sefydliad Arloesedd a 
Thechnoleg Ewrop (EIT). Fel rhan o'r broses sbarduno, bydd Phytoponics 
yn gallu ymgysylltu ag arbenigwyr o'r diwydiant, corfforaethau a 
buddsoddwyr, ac yn gallu manteisio ar wasanaeth mentora o'r radd flaenaf, 
rhaglenni wedi'u teilwra'n arbennig, mannau gweithio ar y cyd am ddim a 
nifer o gyfleoedd rhwydweithio allweddol. Caiff gyfle hefyd i ennill gwobr di-
ecwiti o €60,000 ym mis Tachwedd yn ystod Seremoni Gwobrau EIT FAN.   
 
Cafodd Phytoponics hefyd ei ddewis yn ddiweddar i gael gwobr gan Offeryn 
BBaCh Horizon 2020. Bydd yr arian yn galluogi'r cwmni i gynnal gwaith 
dichonoldeb er mwyn paratoi ar gyfer prosiect arloesedd mawr.  
 
Mae cynllun SCoRE Cymru Llywodraeth Cymru yn helpu Phytoponics i 
gydweithredu â Phrifysgol a Sefydliad Ymchwil Wageningen ar agweddau 
allweddol ar ei dechnoleg tyfu hydroponeg, gyda phosibilrwydd amlwg y caiff 
lwyddiant pellach.  

 

https://www.gov.uk/government/publications/framework-for-the-uk-eu-partnership-science-research-and-innovation
https://www.gov.uk/government/publications/framework-for-the-uk-eu-partnership-science-research-and-innovation
https://gov.wales/topics/science-and-technology/science/reid-review/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/topics/science-and-technology/science/reid-review/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/about/cabinet/cabinetstatements/2018/ReidReview/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/score-cymru/?skip=1&lang=cy
https://www.wur.nl/en.htm


Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit: 
Adroddiad Cryno Annibynnol o'r Canfyddiadau 

Bu Llywodraeth Cymru yn cynnal trafodaethau yn ddiweddar (rhwng mis 
Rhagfyr 2017 a mis Mawrth 2018) er mwyn rhoi cyfle i bartneriaid a 
rhanddeiliaid roi adborth ynghylch y cynigion yn ei phapur polisi ‘Buddsoddi 
Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit’.   
 
Mae'r canfyddiadau wedi'u cyhoeddi mewn adroddiad cryno annibynnol. 
 
Mae'r adroddiad yn canfod cefnogaeth eang i'r cyfeiriad polisi sy'n cael ei 
gynnig, gan gynnwys yr angen i Lywodraeth Cymru osod cyfeiriad strategol, 
gwrthod dull gweithredu wedi'i ganoli yn y DU, a chael gwared â ffiniau 
artiffisial. Roedd cefnogaeth gref hefyd i weld Cymru'n parhau i gael 
mynediad at raglenni allweddol yr UE ar ôl Brexit, gan gynnwys Horizon 
Ewrop (olynydd Horizon 2020). 
 
Ceir manylion am y canfyddiadau yn yr adroddiad cryno, ac fe fyddant yn 
rhan hanfodol o'r cam nesaf wrth barhau i ddatblygu polisi buddsoddi 
rhanbarthol i Gymru y tu allan i'r UE.      
 
Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd – mae’r holl gyfraniadau ac adborth 
wedi bod yn hynod o werthfawr.   
 
Byddwn yn ystyried y canfyddiadau ac yn gosod y camau nesaf i’w cymryd 
ar ôl yr haf.   
 

 

Cronfeydd yr UE yn helpu i ysgogi arloesedd yng 
Nghymru 

Troi syniadau gwyddor bywyd yn dechnoleg, cynhyrchion a 
gwasanaethau newydd drwy raglen ACCELERATE: Cyhoeddwyd 

cyllideb o £33m gan Lywodraeth Cymru i ddatblygu cynhyrchion a 
gwasanaethau gofal iechyd newydd, arloesol, gyda'r potensial i hybu'r 
economi a chreu swyddi o ansawdd uchel. Bydd gwerth £24m o gyllid ar 
gael oddi wrth Gronfeydd Strwythurol Ewrop a Llywodraeth Cymru i 
gefnogi’r rhaglen ACCELERATE newydd.  
 
Defnyddir £9m arall o gyllid gan Lywodraeth Cymru i greu canolfannau 
arloesedd iechyd ychwanegol ledled Cymru. Nod craidd y canolfannau fydd 
datblygu technoleg iechyd arloesol er mwyn gwella'r gallu i atal, trin a rheoli 
cyflyrau cronig hirdymor a manteisio ar dechnolegau newydd a datblygol. 
Bydd modd i sefydliadau wneud cais am arian o’r gronfa £9m er mwyn 
datblygu canolfannau arloesodd iechyd, tebyg i’r Ganolfan Arloesi ym Maes 
Gwella Clwyfau a’r Ganolfan Arloesoedd Anadlol.  
 
Caiff ACCELERATE ei harwain gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a bydd 
yn dod ag arbenigedd clinigol, academaidd a diwydiannol ynghyd er mwyn 
datblygu a chyflwyno cynhyrchion a gwasanaethau newydd, arloesol yn y 

 

https://gov.wales/docs/wefo/publications/171213-regional-investment-after-brexit-cy.pdf
https://gov.wales/docs/wefo/publications/171213-regional-investment-after-brexit-cy.pdf
https://gov.wales/docs/wefo/publications/180625-engagement-report-cy.pdf
https://lshubwales.com/index.php


system iechyd a gofal yng Nghymru. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 
Nano-dechnolegau a micro-dechnolegau arloesol newydd: Bydd y 
fenter Llwybrau Masnacheiddio ar gyfer Nano-dechnolegau a Micro-
dechnolegau (ACNM), o dan arweiniad Canolfan Nano-iechyd Prifysgol 
Abertawe a Chanolfan Argraffu a Chaenu Cymru ynghyd â Sefydliad Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd, yn cynnig arbenigedd a'u 
cyfleusterau arloesol i gwmnïau sy'n datblygu technolegau, cynhyrchion a 
phrosesau newydd neu sy'n bodoli eisoes. Bydd hefyd yn helpu 20 o 
brosiectau cydweithredol i ddechrau arni er mwyn datblygu cynhyrchion 
newydd yn barod i'r farchnad.  
 
Gyda chefnogaeth o £1.8m o Gronfeydd Strwythurol yr UE, bydd y cynllun 
£3.2m yn darparu cymorth technegol ac arbenigol er mwyn sicrhau y gall 
cwmnïau arloesi mewn sectorau megis gofal iechyd, lled-ddargludyddion, 
deunydd pecynnu a deunyddiau gweithredol wedi'u hargraffu. Ceir rhagor o 
wybodaeth yma. 
 
Datblygu Clystyrau a Rhwydweithiau ym maes Arloesi Menter ac 
Ymchwil (BUCANIER): O dan arweiniad Cyngor Sir Penfro mewn 
partneriaeth â sefydliadau yng Nghymru ac Iwerddon, prosiect €2.9m 
newydd yw BUCANIER, sy’n cael ei gefnogi gan raglen gydweithredu 
Iwerddon-Cymru yr UE ac sy’n darparu cymorth arloesedd arbenigol er 
mwyn helpu BBaChau a mentrau cymdeithasol i ddylunio a datblygu 
cynhyrchion a gwasanaethau newydd yn y sectorau ynni adnewyddadwy, 
bwyd a diod a gwyddorau bywyd.  
 
Bydd BUCANIER hefyd yn buddsoddi mewn syniadau ar gyfer dylunio, 
datblygu, profi a chyflwyno cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd 
drwy gymhwyso arloesedd yn seiliedig ar ddylunio a fydd yn dod â syniadau 
ar gyfer cynhyrchion/gwasanaethau newydd yn agosach at y farchnad 
fasnachol gan felly gyfrannu at y cynnydd mewn cynhyrchiant trawsffiniol. 
Ceir rhagor o wybodaeth yma.  

 

Prosiect gan Brifysgol Abertawe ar restr fer gwobr 
bwysig 

Mae cynllun Uwchdechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy Prifysgol 
Abertawe (ASTUTE) ar restr fers gwobrau RegioStars y Comisiwn 
Ewropeaidd ar gyfer 2018. Caiff cystadleuaeth RegioStars ei chynnal yn 
flynyddol i gydnabod arferion da a rhagoriaeth mewn prosiectau ledled yr 
UE. Mae’r prosiect ar y rhestr fers yn y categori Cefnogi trawsnewid 
diwydiannol craff. Ceir rhagor o wybodaeth am wobrau RegioStars 2018 
yma.  

 

 

 

https://intranet/Welsh/Update/Pages/£33m-for-health-innovation-to-boost-economy-and-create-jobs.aspx
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180530-eu-backed-investment-to-pioneer-cutting-edge-technology/?skip=1&lang=cy
https://www.bucanier.eu/cartref/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/


Gwybodaeth am gyfleoedd ariannu ar eich trothwy  

10 Gorffennaf:  Cyllid ar gyfer Ymchwil ac Arloesedd yn y sectorau 
Bwyd, Amaethyddiaeth, Morol a'r Economi Wledig, Aberystwyth. Bydd 

Ian Holmes, Pwynt Cyswllt Cenedlaethol y DU ar gyfer rhaglen Her 
Gymdeithasol 2 Horizon 2020 yn cyflwyno'r cyfleoedd cyllido arfaethedig 
sy'n rhan o Horizon 2020 ac yn cyflwyno cyfleoedd cyllido cysylltiedig yn y 
DU megis Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol. Ceir rhagor o wybodaeth 
yma.  
 
18 Gorffennaf:  Digwyddiad Haf Ecosystem Iechyd Digidol Cymru, 
Caerdydd. Nod Rhaglen Ecosystem Iechyd Digidol Cymru yw ysgogi 

penderfyniadau i fabwysiadu datrysiadau digidol ym mhob rhan o'r sector 
iechyd a gofal yng Nghymru. Bydd y digwyddiad yn cynnwys siaradwyr o 
amrywiaeth o raglenni a chystadlaethau arfaethedig yn ogystal â gweithdai 
ar sut i greu a llunio cynigion gwell ac yn rhoi mwy o fanylion am y cyfleoedd 
cyllido arfaethedig ar gyfer rhaglenni digidol ledled Cymru.  
 
11 Medi:  Sesiwn Gwybodaeth Horizon 2020 ar gyfer Gweithgynhyrchu 
Uwch yng Nghymru, Caerdydd. Mae Uned Horizon 2020, mewn 

partneriaeth â Grŵp Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch WHEB, Innovate 
UK a Phrifysgol Caerdydd, yn cynnal sesiwn wybodaeth a gweithdy a fydd 
yn dod â darpar bartneriaid ynghyd i gyd-fynd â dechrau cyfnod cyflwyno 
cynigion Horizon 2020 o dan y rhaglen waith Nano-dechnolegau, 
Deunyddiau Uwch, Biodechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch 
(NMBP). Ceir rhagor o wybodaeth yma. 

 

 

AWGRYM DEFNYDDIOL!   

Peidiwch â methu unrhyw gyfleoedd cyllido! Mae Rhaglenni Gwaith Horizon 
2020 yn cynnwys gwybodaeth fanwl am geisiadau, ynghyd â'r cyllidebau, yr 
amodau a'r dyddiadau cau perthnasol ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Neu 
ewch i'r digwyddiadau gwybodaeth a nodir uchod i gael gwybod mwy 
(cofiwch y gall SCoRE Cymru helpu gyda chostau teithio i 
ddigwyddiadau/cyfarfodydd allweddol yn y DU, Ewrop a thu hwnt).  

 

 

Gwybodaeth ychwanegol 

Ymgynghoriad ar sefydlu a gweithredu'r Comisiwn Addysg Drydyddol 
ac Ymchwil i Gymru  
Yn dilyn y Papur Gwyn, Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus, mae 
Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar gynigion pellach i sefydlu a 
gweithredu'r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil i Gymru.  
 
Bydd y Comisiwn:  
 

 yn goruchwylio'r trefniadau cynllunio strategol ar gyfer darparu addysg a 

 

https://www.eventbrite.co.uk/e/funding-for-research-and-innovation-in-food-agriculture-marine-and-the-rural-economy-tickets-46971200124
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-health-ecosystem-wales-summer-event-tickets-46227165697?aff=ebopdstevensi
https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-advanced-manufacturing-horizon-2020-information-session-tickets-47668313208
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
https://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/score-cymru/?skip=1&lang=cy


sgiliau ym mhob rhan o'r sector addysg a hyfforddiant ôl-orfodol;  

 yn gyfrifol am ariannu, llunio contractau, ansawdd, monitro ariannol ac 
archwilio mewn perthynas â'r holl addysg a hyfforddiant ôl-orfodol;  

 yn rheoli ac yn ariannu'r holl waith ymchwil ac arloesedd a gefnogir gan 
Lywodraeth Cymru, a bydd Ymchwil ac Arloesedd Cymru (RIW) yn rhan 
annatod o'r Comisiwn newydd.  

 
Ceir rhagor o wybodaeth am yr ymgynghoriad, sy'n dod i ben ar 17 
Gorffennaf, yma. 
 
Rhwydwaith arloesedd Nir-vana  
Adnodd gwaith newydd yw Nir-vana a ariannwyd gan Horizon 2020 sy'n 
hwyluso'r drefn o olrhain proffiliau cleientiaid, prosiectau a chamau 
gweithredu. Mae'n cynnig lleoliad digidol lle y gall darpar bartneriaid barhau i 
gydweithredu, e.e. ar ôl Mynegi Diddordeb.  
 
Gall busnesau bach a chanolig ddod o hyd i'r cynghorydd arloesedd priodol 
a chwmnïau eraill i gydweithredu â nhw. Mae'n fan diogel lle y gellir trafod 
syniadau a lle y gallant gael cymorth defnyddiol drwy gydol y broses arloesi. 
Ceir rhagor o wybodaeth 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. 

                     
 

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. 

 

 

 

https://beta.llyw.cymru/comisiwn-addysg-drydyddol-ac-ymchwil-i-gymru
https://www.nir-vana.eu/
mailto:Horizon2020@llyw.cymru
https://twitter.com/wefowales
https://www.youtube.com/user/welshgovernment
mailto:Horizon2020@wales.gsi.gov.uk?subject=Adborth:%20Bwletin%20e-Newyddion%20Horizon%202020%20/%20Feedback:%20Horizon%202020%20e-News%20Bulletin
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en

