
 
 

 

Croeso i'r rhifyn NEWYDDION ARBENNIG hyn o fwletin e-Newyddion Horizon 2020. 

 

NEWYDDION ARBENNIG: Y Trysorlys yn estyn y gwarant 

Mae Trysorlys EM wedi cyhoeddi y bydd Llywodraeth y DU yn gwarantu unrhyw arian a sicrheir gan 

sefydliadau'r DU drwy Horizon 2020, o hyn tan ddiwedd 2020. 

 

Mewn newyddion eraill ... 

Cymorth Diwydiant ar gyfer Gweithgynhyrchu, Cas-gwent, 6 Medi. Mae ASTUTE ac EEF (y 

Sefydliad Cynhyrchwyr) yn cynnal y digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim i dynnu sylw at sut y gall y 

sector gweithgynhyrchu gwerth uchel yng Nghymru gydweithio ag ASTUTE 2020, gan alluogi 

meddwl arloesol a chynnal RD a I o dechnolegau uwch, trwy gydweithredu rhwng y Diwydiant a'r 

Academi. Mwy o wybodaeth a chofrestru yma. 

Sesiwn Wybodaeth Horizon 2020 ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru, Caerdydd, 

11 Medi. Mae’r Uned Horizon 2020, mewn partneriaeth â Grŵp Deunyddiau a Gweithgynhyrchu 

Uwch WHEB, Innovate UK a Phrifysgol Caerdydd yn cynnal sesiwn wybodaeth sy'n dwyn ynghyd 

bartneriaid posib i gyd-fynd ag agor galwadau Horizon 2020 sydd o dan y Rhaglen waith 

Nanotechnoleg, Deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Uwch Gweithgynhyrchu a Phrosesu (NMBP), 

rhaglen waith Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh), a rhaglen waith Platfformau Arloesi 

Digidol (DT).  

Mae mwy o wybodaeth, agenda a chofrestru ar gael yma. 

Ac yn olaf ... mwynhewch haf hyfryd! 

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 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 

https://www.gov.uk/government/news/funding-from-eu-programmes-guaranteed-until-the-end-of-2020?utm_source=d1a3509b-7d55-4a45-8744-1818fbc8186a&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://www.astutewales.com/en/news?id=173
https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-advanced-manufacturing-horizon-2020-information-session-tickets-47668313208
mailto:Horizon2020@llyw.cymru
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en


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. 

 
 

 
 
 
 
 


