
 
 

 

Croeso i e-Newyddion Horizon 2020, a chroeso arbennig i'n tanysgrifwyr newydd.  

Penawdau 

 SCoRE Cymru – Codi'r Gêm 

 Gwarant y Drysorlys ar gyfer Horizon 2020 – canllawiau diwygiedig 

 Prosiectau yng Nghymru yn serennu yng ngwobrau mawr yr UE  

 Y Sector Gweithgynhyrchu Uwch yn dod ynghyd ar gyfer y gwybodaeth 

 £5.3miliwn o gyllid yr UE i wella sgiliau'r sector gweithgynhyrchu uwch 

yng Nghymru 

 

 

 

SCoRE Cymru - Codi'r gêm 

Mae SCoRE Cymru yn darparu cymorth ariannol i sefydliadau o Gymru sy'n edrych ar 

raglenni ymchwil ac arloesi megis Horizon 2020. Mae hyn yn cynnwys: 

 Costau teithio sy'n gysylltiedig â chwrdd â phartneriaid posibl neu rai sy'n bodoli 

eisoes, a mynychu digwyddiadau allweddol (hyd at £ 1,000 y daith) 

 Costau datblygu cynigion, gan gynnwys ysgrifennu cais, cyngor cyfreithiol / technegol 

penodol neu ymchwil / ymchwil marchnad (hyd at £ 10,000) 

 

Am gyfnod cyfyngedig, cynyddwyd y cyfraddau grant uchaf sydd ar gael trwy SCoRE 

Cymru ar gyfer Sefydliadiadau Addysg Uwch a sefydliadau eraill (gall busnesau bach 

a chanolig gael hyd at 100% o'r costau cymwys eisoes). Mae rhagor o fanylion am y 

lefelau cefnogaeth addasedig ar gael yma. 

Hyd yn hyn, mae dros £451,600 o gronfeydd SCoRE Cymru wedi cefnogi 249 o geisiadau, 

gan arwain at geisiadau llwyddiannus ar i Horizon 2020 acyn tynnu buddsoddiad sylweddol i 

Gymru. Mae'n cefnogi mudiadau Cymru gyda adeiladu phartneriaethau, cefnogi cydweithio 

a datblygu cynigion ar draws ystod eang o feysydd. Dyma ychydig o enghreifftiau diweddar: 

Teithio Rhyngwladol yn Meithrin Partneriaethau Strategol â Sefydliadau yn UDA 

Yn ddiweddar, gwnaeth Dr Keith Sexton o Brifysgol Caerdydd sicrhau cymorth ariannol 

SCoRE tuag at gostau mynychu cyfarfod blynyddol 2018 Cyngor Cenedlaethol 

Gweinyddwyr Ymchwil Prifysgolion (NCURA) yn Washington DC, UDA. 

 

https://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/score-cymru/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/score-cymru/?skip=1&lang=cy


Roedd Dr Sexton hefyd ymhlith yr 20 o bobl o bob cwr o'r UE a Gwledydd Cysylltiedig i gael 

grant teithio gan y fenter Horizon 2020 - Rhwydwaith Canolfannau Ymchwil ac Arloesedd 

Ewrop (ENRICH USA) i fynychu Symposiwm Cyswllt Ymchwil UE-UD yng Nghyfarfod 

NCURA.  

Wnaeth presenoldeb galluogi Dr Sexton i:  

 Bod mewn gwell sefyllfa i ysgogi a elwa wrth mecanwaith USA ENRICH; 

 Nodi partneriaid posibl ar gyfer ceisiadau i cynlluniau cyllid yr UE ac UDA; 

 Ymchwilio i gyfleoedd cyllid eraill yn UDA a sefydlu rhwydwaith o gymorth gyda 

chymheiriaid yn UDA;  

 Ennyn diddordeb yr UD ym mhrosiectau Prifysgol Caerdydd gan gynnwys prosiect 

Phoenix, Sefydliad Ymchwil Dementia, a gwaith yr Ysgol Feddygaeth ym maes 

meddyginiaeth boblogaeth. 

 

Busnes newydd arloesol yn cael mynediad at arbenigedd blaenllaw  

Mae Phytoponics Ltd yng Nghaerdydd, busnes newydd cyffrous, yn un o'r rhagflaenwyr o 

ran datblygu'r genhedlaeth nesaf o systemau tyfu hydroponeg ar gyfer cnwd gwinwydd, 

bwydydd mwy sydd wedi'u hamddiffyn a chnydau eraill.  

Mae IP datblygedig yn sail i'w systemau tyfu hydroponeg ac yn ddiweddar, cafodd 

ddyfarndal o dan Gam 1 o Offerynnau BBaCh ar gyfer ei cynnig i ddatblygu 'system 

hydroponeg raddedig gynaliadwy a fforddiadwy ar gyfer amaethyddiaeth ar raddfa fawr'. 

Mae cyllid SCoRE yn galluogi'r busnes i weithio â phartner ymchwil rhyngwladol 

adnabyddus, Prifysgol Wageningen yr Iseldiroedd, er mwyn ymgymryd ag astudiaeth 

dechnegol fanwl a dichonoldeb masnachol ar ei system dyfu er mwyn dadansoddi 

agronomeg, a datblygu model mewnbynnau mathemategol, cynnyrch cnwd ac adenillion 

ariannol.  

Mae'r cydweithrediad â Wageningen hefyd yn helpu'r busnes gyda'i broses o ddatblygu cais 

i'r Rhaglen Eurostars, gyda'r nod o ddatgloi cyfleoedd technegol a masnachol sylweddol 

drwy sicrhau buddsoddiad, ymgymryd â threialon masnachol a dod â'r dechnoleg newydd i'r 

farchnad.  

 

Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Cyf yn llwyddiannus gyda chynnig 

Eurostars 

Derbyniodd y Ganolfan Cyfansawdd Semiconductor (CSC) Cyf gefnogaeth SCoRE i 

ddatblygu eu cynnig Eurostars llwyddiannus ar gyfer MISCA (Monolithically Integrated 

Detector Solutions for Next Generation Comms Applications). 

Sefydlwyd y Ganolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn 2015 fel Cyd-Fenter rhwng 

Prifysgol Caerdydd a IQE Plc, gyda'r nod o gynyddu marchnata deunyddiau Lled-

ddargludyddion Cyfansawdd, a gwireddu dychweliad economaidd pendant ar fuddsoddiad y 

DU yn y maes allweddol hwn o galluogi technoleg. Wedi'i leoli yng Nghaerdydd, mae'r 

Ganolfan yn garreg filltir hanfodol tuag at ddatblygu clwstwr Lled-ddargludyddion 

Cyfansawdd Cyfun o'r radd flaenaf yn Ne Cymru. 

Bydd y Ganolfan yn darparu MISCA ar y cyd â 'Compound Semiconductors Ltd' o 

Manceinion, a Lasers a ' VTECH Lasers and Sensors' o Eindhoven, Yr Iseldiroedd. 

Dywedodd Dr Wyn Meredith, Cyfarwyddwr y CSC: "Mae'r prosiect yn anelu at yrru gwelliant 

radical mewn perfformiad cydranol trwy ddatblygiadau mewn integreiddio deunyddiau lled-

https://usa.enrichcentres.eu/
http://www.cardiff.ac.uk/cy/phoenix-project
http://www.cardiff.ac.uk/cy/dementia-research-institute
http://www.cardiff.ac.uk/cy/medicine/research/divisions/population-medicine
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/eurostars-programme


ddargludyddion a bydd yn arwain at ffynhonnell Ewropeaidd newydd o gynhyrchion 

synhwyrydd perfformiad uchel ar gyfer ceisiadau cyfathrebu data ffibr optig”. 

 

Ysgol Haf MSCA 

Mewn partneriaeth â phrifysgolion yng Nghymru a Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol Sêr 

Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a'r Amgylchedd (NRN-LCEE), mae SCoRE Cymru wedi 

cefnogi cyfres o Ysgolion Haf blynyddol sy'n targedu Cymrodoriaethau Unigol Marie 

Skłodowska Curie (MSCA). Mae'r gweithdai'n cynnig cyfle i ddarpar gymrodorion ymweld â 

sefydliadau cynnal yng Nghymru a chael hyfforddiant arbenigol lle y gallant gyd-lunio a 

mireinio eu ceisiadau MSCA gyda'u goruchwylwyr priodol. 

Dengys fod y cydweithrediad agos hwn rhwng y goruchwyliwr a'r cymrawd wedi gwella 

cyfraddau llwyddo cynigion, ac roedd y gweithdy a gynhaliwyd yng Nghaerdydd am y 

bedwaredd flwyddyn yn olynol yn gynharach eleni wedi denu'r diddordeb mwyaf erioed 

ymhlith darpar gymrodorion. Mae'r fideo byr canlynol yn tynnu sylw at gyfranogiad Cymru yn 

MSCA ac effaith gadarnhaol ymyriadau Ysgolion Haf.   

https://youtu.be/XoG_TOAy6Vo  

Cyflwynwyd ceisiadau o Ysgol Haf 2018 fis diwethaf – pob lwc i bawb dan sylw. 

 

 

Gwarant y Drysorlys 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 ar y 27ain Fedi diweddariad i'w dogfen Holi ac Ateb sy'n 

ymwneud â Chyfraniad y DU yn Horizon 2020. 

Gwahoddir y sawl sy'n derbyn cyllid Horizon 2020 yn y DU ar hyn o bryd i ddarparu data am 

eu prosiectau ar borth sydd wedi'i reoli gan Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI). Mae'r porth 

(sydd ar gael yma) wedi'i ddylunio i sicrhau bod gan UKRI y gwybodaeth am brosiectau a 

phartneriaid er mwyn gwarantu taliadau gwarant os bydd angen. 

 

 

 

Prosiectau yng Nghymru yn serennu yng ngwobrau mawr yr UE  

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford wedi llongyfarch dau brosiect a ariennir gan yr 

UE a fu'n llwyddiannus yng ngwobrau RegioStars eleni ym Mrwsel.  

Gwnaeth Nant Gwrtheyrn, canolfan iaith a threftadaeth ddiwylliannol yng Ngwynedd, guro 

cystadleuwyr o bob cwr o Ewrop i ennill y brif wobr yn y categori Buddsoddi mewn 

Treftadaeth Ddiwylliannol a chafodd prosiect ASTUTE (Uwch Dechnolegau 

Gweithgynhyrchu Cynaliadwy) Prifysgol Abertawe ei gynnwys ar y rhestr fer yn y categori 

Cefnogi Prosesau Trosglwyddo Diwydiannol Deallus. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

 

https://youtu.be/XoG_TOAy6Vo
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://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/eu-grant/overview
https://apply-for-innovation-funding.service.gov.uk/eu-grant/overview
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/eu-awards-success/?skip=1&lang=cy
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
https://www.astutewales.com/cy/
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/eu-awards-success/?skip=1&lang=cy


 

Y Sector Gweithgynhyrchu Uwch yn dod ynghyd ar gyfer gwybodaeth 

Ar 11 Medi, cynhaliodd Uned Horizon 2020, mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, 

Addysg Uwch Cymru Brwsel ac Innovate UK, sesiwn wybodaeth i gyd-daro â rhyddhau 

gofynion rhaglen waith newydd o dan Nanotechnolegau, Deunyddiau uwch, Biotechnoleg a 

Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch Horizon 2020 (NMBP 2018-2020). 

Bu mwy na 40 o bobl yn bresennol yn y digwyddiad yn Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd 

i gael cipolwg uniongyrchol ar y cyfleoedd ariannu gan y Pwynt Cyswllt Cenedlaethol, Craig 

Sharp, y cymorth sydd ar gael drwy gynllun SCoRE Cymru a'r amrywiaeth o rwydweithiau'r 

UE sy'n cefnogi gwaith cydweithredol.  

Gwnaeth Dr Samuel Bigot o Ysgol Peirianneg Prifysgol Caerdydd, a Gash Bhullar, Rheolwr 

Gyfarwyddwr Control 2K Limited, hefyd sôn am eu profiadau o'r broses o wneud cais am 

gyllid Horizon 2020 a pha mor werthfawr yw'r rhaglen i'w sefydliadau.   

Mae sleidiau'r cyflwyniadau ar gael yma os gwnaethoch golli'r digwyddiad. 

 

 

£5.3miliwn o gyllid yr UE i wella sgiliau y sector gweithgynhyrchu uwch 

yng Nghymru  

Mae'r Ysgrifennydd Cyllid, Mark Drakeford, wedi cyhoeddi (19 Hydref) £5.3miliwn ar gyfer 

dau gynllun i helpu'r gweithlu gweithgynhyrchu uwch yng Nghymru i ymateb i ddatblygiadau 

byd-eang ym maes arloesedd a thechnoleg.  

Bydd cyllid yr UE yn cefnogi dros 800 o bobl drwy brosiect Gwella Sgiliau ar gyfer y 

Diwydiant 4.0 a chynllun Meistr Arloesedd Rhyngwladol sydd wedi'i arwain gan Brifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant. 

Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

 

 
Lleoedd i Fod, Pobl i'w Gweld 
 

Ein nod yw rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau neu hyfforddiant nid er elw a all fod o 

ddiddordeb i gymuned Horizon 2020 yng Nghymru. Os ydych yn ymwybodol o unrhyw 

ddigwyddiadau/hyfforddiant o'r fath yn y dyfodol, neu os ydych yn trefnu 

digwyddiad/hyfforddiant, rhowch wybod i ni ac efallai y gallwn gynnwys y manylion yn ein 

rhifyn nesaf*. Dyma rai digwyddiadau a allai fod o ddiddordeb i chi: 

 
Cyfrifiaduro Cwmwl, Rhyngrwyd y Genhedlaeth Nesaf a Data yn Horizon 2020, 

Llundain, 6 Tachwedd 

Mae Innovate UK a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnal y digwyddiad 

Cyfrifiaduro Cwmwl a Data Horizon 2020 sydd â'r nod o gefnogi cydweithrediad ledled y DU 

ac Ewrop. Bydd y digwyddiad yn darparu gwybodaeth am froceriaeth, cefnogi'r gwaith o 

adeiladu consortia a datblygu cynigion ar gyfer y ceisiadau nesaf am gyllid ar gyfer 

Cyfrifiaduro Cwmwl a Data drwy Horizon 2020. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/180911-horizon2020-sep-2018-presentations.pdf
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/181019-eu-funding-to-up-skill-wales-advanced-manufacturing-sector/?lang=cy
https://www.eventbrite.co.uk/e/cloud-computing-next-generation-internet-and-data-in-horizon-2020-information-and-consortia-registration-50067713880


 
Horizon 2020 – Digwyddiad Partneriaethau'r UE – Meddyginiaeth adfywiol, Stockholm, 

13 Tachwedd 

Mae Cyngor Ymchwil Sweden, Vinnova, Rhwydwaith Menter Ewrop, Innovate UK a'r 

Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnal digwyddiad partneriaethau ar y cyd sy'n 

canolbwyntio ar feithrin a hwyluso consortia ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu sydd 

wedi'u hariannu gan Horizon 2020 ar gyfer pwnc BHC-07-2019 - Meddyginiaeth adfywiol: o 

ddealltwriaeth newydd i gymwysiadau newydd.  

Bydd y digwyddiad, sy'n agored i BBaChau, cwmnïau mwy, canolfannau technoleg, 

prifysgolion a sefydliadau ymchwil, yn darparu llwyfan ar gyfer ymchwil drosiadol newydd, 

cydweithrediadau masnachol a thechnolegol, yn enwedig rhwng busnesau a chanolfannau 

ymchwil y DU a Sweden. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 
Digwyddiad Cydweithredol Deunyddiau ar gyfer Cyfansoddiau, Southampton, 14 

Tachwedd 

Mae Innovate UK ar y cyd â'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth, yn cynnal y 

digwyddiad hwn er mwyn dwyn defnyddwyr terfynol, y diwydiant cyfansoddiau a'r diwydiant 

cemegol ynghyd i ystyried yr anghenion a'r heriau o ran deunyddiau cyfansawdd, ar y cyd. 

Bydd y digwyddiad yn tynnu sylw at gyfleoedd cyllido a hyrwyddo dull cydweithredol o 

weithio yn y sectorau cyfansoddiau a chemegol. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

Digwyddiad Diwrnod Gwybodaeth a Broceriaeth Rhyngwladol y Gofod Horizon 2020, 

Berlin, yr Almaen, 14-15 Tachwedd: Mae Pwynt Cyswllt Gofod Cenedlaethol yr Almaen, 

Rhwydwaith Gofod PCC H2020 - COSMOS2020 gyda chymorth y Comisiwn Ewropeaidd yn 

trefnu Diwrnod Gwybodaeth a Broceriaeth Rhyngwladol Horizon 2020 yn Berlin. Mae'r 

digwyddiad yn cynnwys sesiynau broceriaeth ar gyfer partneriaid a hefyd yn darparu 

gwybodaeth uniongyrchol ar y Galwadau Gofod H2020 nesaf. Ceir mwy o wybodaeth yma.   

 

Digwyddiad Broceriaeth Horizon 2020 ar Nanotechnoleg, Deunyddiau, 

Gweithgynhyrchu a Phrosesau Uwch, IET Birmingham, 20 Tachwedd  

Mae Rhwydwaith Menter Ewrop mewn partneriaeth â'r Rhwydwaith Gwyddoniaeth ac 

Arloesedd, BEIS, Innovate UK a'r Pwyntiau Cyswllt Cenedlaethol ym Mhrydain, yr Almaen a 

Gwlad Pwyl yn gwahodd cyfranogwyr i'r digwyddiad partneriaethau rhyngwladol hwn am 

ddim ar Nanotechnolegau, Deunyddiau, Gweithgynhyrchu a Phrosesu Uwch.  

Mae'r digwyddiad yn agored i BBaChau, cwmnïau mwy a sefydliadau ymchwil sydd wedi'u 

lleoli yn y DU a ledled Ewrop. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

CyberMatch - Digwyddiad Paru Busnes i Fusnes Seiberwybodaeth, Llundain, 28-29 

Tachwedd 

Bydd International Security Expo 2018 yn cynnal Digwyddiad Paru Busnes i Fusnes 

Seiberwybodaeth Rhwydwaith Menter Ewrop ar gyfer BBaChau sydd ag uchelgais 

rhyngwladol. Mae'r digwyddiad, sydd wedi'i drefnu gan Rwydwaith Menter Ewrop, yn cynnig 

cyfle i fusnesau sy'n gweithredu yn y sector seiberwybodaeth a diogelwch gwybodaeth o 

bob cwr o'r byd i gyfarfod a datblygu mentrau cydweithredol.  Ceir mwy o wybodaeth yma. 

 

IMAGINE DIGITAL CONNECT EUROPE, Fienna, Awstria, 4-6 Rhagfyr  

https://www.eventbrite.co.uk/e/horizon-2020-eu-partnering-event-stockholm-regenerative-medicine-bhc-07-2019-addressing-unmet-tickets-51027218785
https://www.ktn-uk.co.uk/events/materials-for-composites-collaboration-event?utm_campaign=1320990_Materials%20for%20Composites%20Collaboration%20Event%20-%20Nov%202018%20-%20e-shot3&utm_medium=email&utm_source=dotmailer&dm_i=2VFU,SBA6,664GG0,2WSML,1
https://h2020-berlin-space-info-day.b2match.io/home
https://nmp2018.b2match.io/
https://www.internationalsecurityexpo.com/enterprise-europe-network


Mae Ideal-ist, sef y rhwydwaith o Bwyntiau Cyswllt Cenedlaethol ar gyfer ymchwil TGCh, 

mewn cydweithrediad â Rhwydwaith Menter Ewrop, yn cynnal digwyddiad broceriaeth ar 

gyfer busnesau, prifysgolion a sefydliadau ymchwil byd-eang sy'n gweithio yn y sector 

TGCh, ar gyfer pob maes TGCh a phob maes Technolegau Newydd a Thechnolegau 

Datblygol cysylltiedig sy'n rhan o Raglen Waith Horizon 2020 2018-2020. Ceir mwy o 

wybodaeth yma. 

Technolegau Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel a Chyfrifiaduro Graddfa Eithafol yn 

Horizon 2020, Llundain, 29 Ionawr 2019 

Bydd Innovate UK a'r Rhwydwaith Trosglwyddo Gwybodaeth yn cynnal y digwyddiad 

Technolegau Cyfrifiaduro Perfformiad Uchel a Chyfrifiaduro Graddfa Eithafol Horizon 2020 

sydd â'r nod o gefnogi cydweithrediad ledled y DU ac Ewrop. Ceir mwy o wybodaeth yma. 

Cynhadledd Ofod y DU, Canolfan Gynadledda Ryngwladol, Casnewydd, 9-11 
Gorffennaf 2019 

Mae Asiantaeth Ofod y DU wedi cyhoeddi mai Cymru fydd yn cynnal Cynhadledd Ofod y DU 
2019 rhwng 9 a 11 Gorffennaf 2019. Ystyrir mai'r digwyddiad hwn yw'r digwyddiad mwyaf 
dylanwadol ar gyfer y gymuned ofod, gan ddwyn llywodraethau, diwydiant a'r byd 
academaidd ynghyd i feithrin cysylltiadau, rhannu cyfleoedd a mynd i'r afael â phryderon 
cyffredin ar adeg o newid a thwf na gwelwyd o'r blaen yn y sector. Ceir mwy o wybodaeth 
yma. 

 

Awgrym Defnyddiol!  
 
Rydych chi wedi gweld yn y rhifyn hwn sut y gall SCoRE Cymru gefnogi ystod eang o 

weithgareddau. Oes gennych chi unrhyw syniadau? Yna, cysylltwch â Uned Horizon 2020. 

 

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 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://ict2018.b2match.io/home?utm_source=oxfordinnovation&utm_medium=social&utm_campaign=event
https://www.eventbrite.co.uk/e/high-performance-computing-and-extreme-scale-computing-technologies-in-horizon2020-information-and-registration-50068189302
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-space-agency
https://www.gov.uk/government/news/wales-announced-as-host-for-uk-space-conference-2019
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

