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Gwarant y Trysorlys ar gyfer Horizon 2020 – canllawiau diwygiedig 

Yn dilyn y cyhoeddiad ynglŷn ag Ymestyn Gwarant Trysorlys y DU ar 24 Gorffennaf, 
mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi dogfen Holi ac Ateb ddiwygiedig (23 Awst) sy'n 
ymwneud â Chyfraniad y DU yn Horizon 2020, ac sy'n cynnwys rhagor o fanylion am 
Ymestyn Gwarant y Trysorlys ar ôl Brexit.   
 
Mae'r ddogfen yn cynnwys diweddariad ar statws cyfredol y trafodaethau ac yn 
amlinellu'r amrywiaeth o fesurau y bydd Llywodraeth y DU yn eu defnyddio i sicrhau 
cydweithrediad parhaus drwy gydol Horizon 2020 a thu hwnt i Horizon Ewrop.  
 
 

 

 

Rhaglen Waith Diweddaraf Horizon 2020 nawr ar-lein  

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei rhaglen waith ddiwygiedig ar gyfer 2018-

2020, a fydd yn cynnig rhagor o fuddsoddiadau gwerth tua €30 biliwn ar gyfer 
gweithgareddau ymchwil ac arloesed. 
 
Rhagor o wybodaeth a dolen i'r porth i gyfranogwyr yma. 

 

https://www.gov.uk/government/news/funding-from-eu-programmes-guaranteed-until-the-end-of-2020
https://www.gov.uk/government/publications/uk-participation-in-horizon-2020-uk-government-overview?utm_source=b4efad6b-0b9a-4890-afe9-2c8f0fa6c00f&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/735733/horizon-2020-government-overview-23-august-2018.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-intro_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html#㰴C


 

Cymru yn Paratoi ar gyfer Her Gymdeithasol 2  
 
Mae'r maes bwyd, amaethyddiaeth, coedwigaeth, morol a bioeconomi yn rhaglen 
Horizon 2020 yn faes y mae Cymru'n perfformio'n dda ynddo gyda sawl enghraifft o 
bartneriaethau cydweithredol llwyddiannus. Mae digwyddiadau sydd wedi'u targedu'n 
ddiweddar ac sydd i ddod, ynghyd a buddsoddiadau trawsbynciol gan y Comisiwn 
mewn arloesedd, yn ategu cryfder hanesyddol Cymru yn y maes hwn ymhellach: 
 
Sefydliadau yng Nghymru yn cyfarfod ar gyfer ymweliad y Pwynt Cyswllt 
Cenedlaethol  
 

 
 
Gwnaeth Ian Holmes, sef Pwynt Cyswllt Cenedlaethol y DU ar gyfer Diogelwch Bwyd, 
Amaethyddiaeth Gynaliadwy, Twf Glas a'r Fioeconomi, ymweld â Chymru ar 10 
Gorffennaf er mwyn trafod y cyfleoedd cyllido arfaethedig sy'n rhan o Her 
Gymdeithasol 2 Horizon 2020.  
 
Yn bresennol yn y digwyddiad roedd croestoriad eang o sefydliadau sydd â diddordeb 
mewn datblygu cynigion o dan y Galwadau sydd i ddod. Os nad oeddech yn gallu 
mynychu'r digwyddiad, gallwch wylio cyflwyniad Ian Holmes, gan gynnwys 
awgrymiadau a chyngor ar baratoi cynigion, yma.     
 
 
Cyhoeddi Rhaglen Waith Ddiwygiedig Her Gymdeithasol 2  
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei rhaglen waith diweddaraf ar gyfer Her 

Gymdeithasol 2 (SC2) – Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a choedwigaeth 
gynaliadwy, ymchwil forol a dŵr mewndirol a'r Fioeconomi.  
 
Mae rhagor o wybodaeth am y galwadau sy'n agor ym mis Hydref 2018 yn y meysydd 
Diogelwch Bwyd Cynaliadwy, Dadeni Gwledig a Thwf Glas ar gael yma. 
 
 
Partneriaeth Arloesi Ewrop (EIP) Cymru – Cydweithio i sicrhau llwyddiant 
gwledig  

Mae EIP Cymru yn dod â phobl o gefndiroedd ymarferol a gwyddonol at ei gilydd i 
gydweithio er mwyn datrys problemau cyffredin sy'n ymwneud ag amaethyddiaeth a 
choedwigaeth drwy Bartneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Cynhyrchiant a 
Chynaliadwyedd Amaethyddol (EIP-AGRI).  
 
Gan ddefnyddio'r dull amlgyfranogol (MAA), mae prosiectau EIP Cymru yn datblygu'r 
dechnoleg, y cynnyrch a'r ymchwil diweddaraf er mwyn sicrhau dyfodol cystadleuol a 
chynaliadwy ar gyfer y sector amaethyddiaeth a choedwigaeth yng Nghymru.  

 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/180814-ian-holmes-sustainable-food-security.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/main/h2020-wp1820-food_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/partneriaeth-arloesi-ewrop-yng-nghymru-eip-wales
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu%E2%80%99s-growth-strategy-decade
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu%E2%80%99s-growth-strategy-decade
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_multi-actor_projects_2017_en_web.pdf
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/prosiectau-eip-wedii-gymeradwyo


 
Lansiwyd EIP-AGRI gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2012 a'i nod yw creu sector 

amaethyddiaeth a choedwigaeth cynaliadwy drwy ddod â chyfranogwyr arloesi ynghyd 
er mwyn helpu i greu cysylltiadau rhwng ymchwil ac ymarfer. 
 
Bydd Rhaglen Waith 2018-2020 Horizon 2020 yn buddsoddi €500 miliwn mewn dros 
80 o brosiectau amlgyfranogol gan ddefnyddio'r dull MAA a gaiff ei hyrwyddo gan EIP-
AGRI. Am ragor o wybodaeth am gyfleoedd cyllido sy'n ymwneud ag EIP-AGRI o dan 
Horizon 2020 cliciwch yma.  
 
 
Digwyddiad Broceriaeth Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020, Llundain, 26 Medi 

Mae Innovate UK a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnal 

digwyddiad gwybodaeth a broceriaeth Her Gymdeithasol 2 Horizon 2020 er 

mwyn cefnogi cydweithrediad ledled y DU ac Ewrop.  

Rhagor o wybodaeth a chyfle i gofrestru yma. 
 
 

 

Grisiau i Ragoriaeth yn parhau i ffynnu 
 
Prifysgol Bangor yn derbyn rhagor o gyllid gan yr UE ar gyfer hwb ymchwil newydd 

Bydd Prifysgol Bangor yn elwa ar £2.8 miliwn o gyllid ychwanegol gan yr UE ar gyfer 

hwb gwyddoniaeth ac arloesedd newydd er mwyn hybu'r diwydiant pysgod cregyn yng 

Nghymru, yn ôl yr Ysgrifennydd dros Gyllid Mark Drakeford ar 13 Awst. 
 
Darllenwch y stori llawn yma. 
 
Bydd y cyllid gan yr UE yn cefnogi ymchwil a thechnoleg wyddonol i sefydlu Canolfan 
Pysgod Cregyn y brifysgol er mwyn helpu i gynyddu'r diwydiant yng Nghymru.  
 

 
Cymeradwyo menter storio ynni carbon isel a gefnogir gan yr UE 

Cyhoeddwyd dros £2m o gyllid gan yr UE ar 6 Awst er mwyn lansio prosiect gwerth 
£3.5 miliwn i helpu busnesau i dreialu technolegau carbon isel a chynnyrch storio ynni 
newydd. 
 
Bydd cynllun Hwb Datrysiadau Storio Ynni Clyfar (SESS), a arweinir gan Brifysgol De 
Cymru, yn cydweithio â busnesau mewn sectorau gwahanol gan gynnwys y sectorau 
carbon isel, ynni a'r amgylchedd, gweithgynhyrchu uwch a TGCh. 
 
Darllenwch y stori llawn yma. 
 

 
Pecyn gwerth £7.3m a gefnogir gan yr UE i hybu sector bwyd Cymru 
Cyhoeddwyd pecyn gwerth £7.3m a gefnogir gan yr UE er mwyn helpu i fynd i'r afael â 
bylchau mewn sgiliau a helpu busnesau yn y sector bwyd ac amaethyddiaeth i 
ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau newydd gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, 
Cynllunio a Materion Gwledig, Lesley Griffiths (19 Gorffennaf 2018).  
 
Bydd y buddsoddiad, a arweinir gan Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a 
Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, yn cefnogi dwy fenter, sef Future Foods a 
BioInnovation Wales.  

 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about/eip-agri-part-eu%E2%80%99s-growth-strategy-decade
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_brochure_horizon_2020_calls_2019_2018_en_web.pdf
https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-information-brokerage-event-food-security-sustainable-agriculture-blue-growth-and-the-registration-48729767045?aff=erellivmlt
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180813-bangor-university-secures-further-eu-funding-for-new-research-hub/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180806-green-light-for-eu-backed-low-carbon-energy-storage-initiative/?skip=1&lang=cy


 
Bydd BioInnovation Wales, a gaiff ei gynnal mewn partneriaeth â Phrifysgol 

Abertawe, yn derbyn dros £3m o gyllid gan yr UE er mwyn helpu cyflogwyr i fynd i'r 
afael â bylchau mewn sgiliau lefel uchel yn y sector bwyd-amaeth a biodechnoleg. 
Bydd yn targedu pobl sydd eisoes yn gweithio yn y sector, gan gynnwys technegwyr, 
ymgynghorwyr, ymchwilwyr a rheolwyr sy'n gweithio yn y gadwyn gyflenwi 
biodechnoleg.  
 
Bydd Future Foods, gan gydweithio â BIC Innovation, yn derbyn £1.9m o gyllid gan yr 
UE i ddarparu arbenigedd o'r radd flaenaf o ran gwaith ymchwil a datblygu ym maes 
gwyddor bwyd, technoleg a maeth i fusnesau uchelgeisiol yng Nghymru sydd am greu 
cynnyrch iach a newydd ar gyfer marchnadoedd yn y DU ac yn rhyngwladol. Caiff 
rhagor o gyllid ei ddarparu gan y Brifysgol a'r partneriaid sy'n rhan o'r prosiectau, gan 
gynnwys BIC Innovation.  
 
Rhagor o wybodaeth ar gael yma. 

 

 
Hwb o £3m gan yr UE ar gyfer y sector geo-ofodol a thechnoleg y gofod sy'n 

tyfu yng Nghymru 

Bydd Prifysgol Aberystwyth, mewn cydweithrediad â QinetiQ, yn arwain y rhaglen 

Data Daearyddol ac Arsyllu ar y Ddaear ar gyfer Monitro (GEOM), sy'n defnyddio 

lloerenni arloesol i arsyllu ar y ddaear.   

 
Bydd y fenter yn helpu cwmnïau yng Nghymru i fanteisio ar dechnoleg lloerenni a 
drônau i gasglu gwybodaeth hanfodol y gall sectorau, gan gynnwys amaethyddiaeth, 
ynni, diogelwch, yr amgylchedd, trafnidiaeth a seilwaith, ei defnyddio. Bydd hyn yn eu 
galluogi i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau sy'n barod ar gyfer y farchnad.  Caiff 
rhaglen GEOM ei chefnogi gan £1.9m o gyllid gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru.  
 
Darllenwch y stori lawn yma. 
 

 
Lleoedd i Fod, Pobl i'w Gweld 
Gan y bydd nifer o alwadau yn agor o dan yr agwedd Arweinyddiaeth Ddiwydiannol ar 

Horizon 2020, mae cyfres o ddigwyddiadau wedi'i threfnu lle y gallwch ddysgu mwy 
am y cyfleoedd cyllido cysylltiedig: 
 
 

Byddwch yn barod ar gyfer Digwyddiad Horizon 2020 ar gyfer 
Gweithgynhyrchu Uwch yng Nghymru, Caerdydd, 11 Medi 
Mae Uned Horizon 2020, mewn partneriaeth â Grŵp Deunyddiau a Gweithgynhyrchu 
Uwch WHEB, Innovate UK a Phrifysgol Caerdydd, yn cynnal sesiwn wybodaeth ar y 
cyfleoedd cyllido sydd ar gael ar gyfer galwadau Horizon 2020 o dan y rhaglen waith 
Nano-dechnolegau, Deunyddiau Uwch, Biodechnoleg a Gweithgynhyrchu a Phrosesu 
Uwch (NMBP) ac agweddau cysylltiedig ar y rhaglenni gwaith Technoleg Gwybodaeth 
a Chyfathrebu (ICT) a Hybiau a Llwyfannau Arloesedd Digidol (DT).  
 
Dim ond wythnos sydd ar ôl i gadw eich lle. I gael rhagor o wybodaeth, gweld yr 
agenda a chofrestru cliciwch yma.   
 
 
Digwyddiad Broceriaeth a Gwybodaeth y DU: H2020 NMBP, Llundain, 18 Medi 

Mae Innovate UK a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnal 

 

http://www.aber.ac.uk/cy/ibers/news/news-article/title-215021-cy.html
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/investment-in-geospatial-sector/?skip=1&lang=cy
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
https://www.eventbrite.co.uk/e/wales-advanced-manufacturing-horizon-2020-information-session-tickets-47668313208


digwyddiad broceriaeth NMBP Horizon 2020 er mwyn cefnogi cydweithrediad 
ledled y DU ac Ewrop. 
 
Rhagor o wybodaeth a chyfle i gofrestru yma. 
 
 
INDTECH2018: Innovative industries for smart growth, 29-31 Hydref, Vienna 
Bydd y digwyddiad hwn yn cyfuno cyflwyniadau, trafodaethau, digwyddiad paru, caffis 
y byd, ymweliadau diwydiannol ac arddangosfa ar raglenni diwydiannol newydd ar 
gyfer ymchwil i Nanodechnolegau, Deunyddiau Uwch, Biodechnoleg a 
Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch. Yn dilyn sesiynau llawn ar y tirwedd diwydiannol 
ceir sesiynau cyfochrog ar y canlynol:  
  
1) Technolegau ar gyfer twf cynaliadwy 
2) Diwydiant Arloesol i ddinasyddion 
3) Amodau fframio ac Ecosystem 
 
Mae'r agenda ar gyfer y gynhadledd a rhagor o wybodaeth ar gael yma. 
 
 

 

Awgrym Defnyddiol!  
Os na fyddwch yn gallu mynychu digwyddiad pwysig sy'n ymwneud â Horizon 2020 - 
gallwch eu ffrydio'n fyw, gwylio gweminarau a chyflwyniadau siaradwyr gan eu bod yn 
aml ar gael, o bell, yn ystod neu ar ôl y digwyddiad. 
 

 

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. 

 

* 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 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. 

 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.eventbrite.co.uk/e/uk-info-brokerage-event-h2020-nmbp-nanotechnologies-advanced-materials-biotechnology-and-advanced-registration-47761261218?aff=erellivmlt
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indtech2018.eu%2Fbrokerage-event%2F&data=02%7C01%7CGeraint.Green%40gov.wales%7C630d165b32294185b4de08d5f17bc7f3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636680436307587000&sdata=jWMSkbPc%2BbiTny4k7DPxpshC4NUzHygAE%2BOFLLqMLxg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.indtech2018.eu%2Fprogramm%2Fsite-visits%2F&data=02%7C01%7CGeraint.Green%40gov.wales%7C630d165b32294185b4de08d5f17bc7f3%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C636680436307587000&sdata=P5t%2BrJmxQfKppx16AGIUMrH5qoWeMzhA0b7MjtCrUYQ%3D&reserved=0
https://indtech2018.b2match.io/agenda
mailto:Horizon2020@llyw.cymru
mailto:Horizon2020@llyw.cymru

