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Rhagair

Mae’n bleser gennyf gyflwyno’r trydydd adroddiad blynyddol ar weithgarwch Horizon 
2020 yng Nghymru.

Erbyn hyn, mae sefydliadau yng Nghymru wedi cael budd o fwy nag €83m o gyllid 
Horizon 2020 drwy 189 o achosion o gyfranogi. Mewn ychydig dros flwyddyn, rydym wedi 
gweld cynnydd o 77 o achosion o gyfranogi a mwy na €30m o gyllid, a chyda thua 2,000 
o bartneriaid rhyngwladol hyd yma, mae’n amlwg bod Horizon 2020 yn cefnogi Cymru fel 
gwlad sy’n edrych tuag allan ac sy’n cydweithio â goreuon Ewrop a’r byd.

Mae’r perfformiad cryf hwn yn adlewyrchu camau rhagweithiol a chadarnhaol gan sefydliadau 
yng Nghymru, er gwaethaf yr ansicrwydd ynglŷn â Brexit, ac yn dangos yr angen parhaus 
am y math hwn o gyllid ymchwil ac arloesi i Gymru. Mae papur polisi Llywodraeth Cymru 
ar Brexit, sef Diogelu Dyfodol Cymru1 a’r papur dilynol Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru 
ar ôl Brexit2 yn nodi’n glir ein cais i Lywodraeth y DU negodi cyfranogiad parhaus yn rhaglenni’r 
UE, fel Horizon 2020, fel rhan o gydberthynas newydd rhwng y DU a’r UE ar ôl Brexit. 
Mae Llywodraeth Cymru yn gwerthfawrogi ei chydberthynas ag Ewrop yn fawr ac mae wedi 
croesawu’r adroddiad ar y cyd gan Lywodraeth y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd ar Gam 1 
o negodiadau Erthygl 503, sy’n awgrymu bod y drws yn dal i fod ar agor i gymryd rhan yn 
rhaglenni’r UE megis Horizon 2020. Byddwn yn parhau i ddadlau o blaid hyn ac yn parhau 
i gymryd rhan yng ngwaith y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu Rhaglen Fframwaith 9 (FP9)4, 
sef olynydd Horizon 2020.

Mae pwysigrwydd a pherthnasedd Horizon 2020 a rhaglen i’w holynu i Gymru i’w gweld 
yn y llwyddiannau niferus a nodir yn yr adroddiad hwn. Er enghraifft, mae IMSPEX Diagnostics 
Ltd yn Abercynon wedi sicrhau cyllid ar gyfer ei brosiect BreathSpec5, sy’n gweithio i 
chwyldroi’r ffordd o wneud diagnosis o salwch anadlol. Yn y cyfamser, mae Prifysgol 
Abertawe, gyda chymorth cyllid Horizon 2020, yn arwain tîm rhyngwladol o wyddonwyr 
i lunio adnoddau ar gyfer asesu nanoddiogelwch, gan leihau’r angen am brofi ar anifeiliaid6.

1. Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’: www.beta.llyw.cymru/brexit 
2. Papur polisi Llywodraeth Cymru, ‘Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit’: www.gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-

after-brexit/?skip=1&lang=cy
3.  Adroddiad ar y Cyd gan Lywodraeth y DU a’r Comisiwn Ewropeaidd ar Gam 1 o negodiadau Erthygl 50: 

www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-
withdrawal-from-the-eu

4. Ymgynghoriad Cyhoeddus ynghylch FP9: www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment
5. Prosiect Breathspec: www.breathspec.com/
6. Prosiect PATROLS (Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard assessment):  

www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/patrols.html

https://beta.llyw.cymru/brexit
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu
https://www.gov.uk/government/publications/joint-report-on-progress-during-phase-1-of-negotiations-under-article-50-teu-on-the-uks-orderly-withdrawal-from-the-eu
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MFFpost2020investment
https://breathspec.com/
http://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/patrols.html
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Mae llawer o’r llwyddiannau hyn wedi adeiladu ar fuddsoddiadau domestig rhanbarthol 
ledled Cymru. Fel Ysgrifennydd y Cabinet sy’n gyfrifol am Gronfeydd Strwythurol, mae 
defnyddio’r arian hwn er mwyn helpu i feithrin y gallu sydd ei angen i gyrchu ffynonellau cyllid 
cystadleuol fel Horizon 2020 yn rhan allweddol o’n hagenda.  Ers dechrau cyfnod y rhaglen 
hon yn 2014, mae £280m o gyllid ERDF wedi cael ei fuddsoddi mewn ymchwil ac arloesi ond, 
yr un mor bwysig, mae’r buddsoddiadau hyn yn cael effaith sylweddol o ran ennill incwm 
ymchwil, denu ymchwilwyr o’r radd flaenaf, datblygu cyfleusterau o’r radd flaenaf a chefnogi 
busnesau arloesol. Mae llwyddiannau Cymru wrth ddefnyddio cyllid rhanbarthol mewn ffordd 
ddeallus, synergaidd a strategol yn cael eu nodi’n rheolaidd fel enghreifftiau o arfer gorau gan 
randdeiliaid yng Nghymru, y DU ac Ewrop. Felly, mae’n hanfodol bod Cymru yn cael cyllid yn 
lle buddsoddiad rhanbarthol sydd o leiaf yn cyfateb i’r lefel a gawn ar hyn o bryd gan yr UE ac, 
yn unol â’n cyfrifoldebau datganoledig, ein bod, gyda’n partneriaid yng Nghymru, yn arwain 
y gwaith o ddatblygu a chyflwyno dull buddsoddi rhanbarthol newydd pan fydd y DU yn 
gadael yr UE. 

Mae’r adroddiad hwn yn adlewyrchu’r ystod eang o weithgarwch cysylltiedig â Horizon 2020 
yng Nghymru ac ar gyfer Cymru yn 2017 ac yn edrych ymlaen at weithgarwch yn 2018. 
Un thema glir drwy gydol yr adroddiad yw pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth i gyflawni, 
sef un o flaenoriaethau allweddol Llywodraeth Cymru.

Mae llwyddiant Cymru hyd yma wedi cael ei ysgogi gan ei gwyddoniaeth ac arloesedd o’r radd 
flaenaf, ei huchelgais i dyfu fel gwlad a’r ffaith ei bod yn benderfynol o edrych tuag allan er 
mwyn cydweithio i fynd i’r afael â heriau a chyfleoedd diwydiannol a chymdeithasol y byd. 
Gyda chymorth gan Horizon 2020 a’i holynydd, FP9, byddwn yn adeiladu ar y gwaddol hwn 
er budd pobl, busnesau a chymunedau ledled Cymru.

Mark Drakeford AC 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid
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Cyflwyniad

Horizon 20207 sy’n werth mwy na €70 biliwn, yw rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf yr UE erioed.

Mae’n galluogi sefydliadau yng Nghymru i chwarae rôl flaenllaw o ran ymchwil ac arloesi 
rhyngwladol a chydweithio ledled Ewrop a’r byd.

Mae Horizon 2020 yn agored ar gyfer busnes, a bydd ceisiadau llwyddiannus a wneir tra 
bod  DU yn rhan o’r UE yn cael eu diogelu gan warant gwariant gydol oes Llywodraeth y DU8.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd o’r farn9,10, y dylai’r DU barhau i gael budd o fynediad i raglenni’r 
UE fel Horizon 2020 a’r rhaglenni sy’n eu holynu fel rhan o gydberthynas newydd rhwng y DU 
a’r UE ar ôl Brexit.

Mae’r adroddiad blynyddol hwn yn nodi sut mae sefydliadau yng Nghymru wedi perfformio 
hyd yn hyn o ran cael gafael ar gyllid Horizon 2020, a’r cynnydd a wnaed yn erbyn amcanion 
allweddol Llywodraeth Cymru ar gyfer Horizon 2020. Mae hefyd yn edrych ymlaen i’r 
gweithgareddau a fydd yn mynd rhagddynt yn 2018.

Mae Uned Horizon 2020 Llywodraeth Cymru ar gael i gefnogi pob sefydliad yng Nghymru 
sy’n ystyried ac yn gwneud cais am gyllid gan yr UE ar gyfer ymchwil ac arloesi. Os oes gennych 
unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Uned drwy anfon e-bost i: horizon2020@llyw.cymru neu 
ffonio: 0845 010 3355. 

Ffigur 1 – Mae Cymru Coal Limited, sef BBaCh yn y Bont-faen, wedi sicrhau €1.3m o gyllid Horizon 2020 i gymryd 
rhan ym mhrosiect IMP@CT11, sy’n werth €7m. Fel rhan o gonsortiwm a arweinir gan Brifysgol Caerwysg ac sy’n 
cynnwys sefydliadau yn Ffrainc, y Ffindir a’r Almaen, mae Cymru Coal yn rhannu ei arbenigedd helaeth ym maes 
mwyngloddio a pheiriannau cysylltiedig i greu dulliau hyfyw newydd o gloddio dyddodion bach a chymhleth o fetel. 

7.   Tudalennau gwe Horizon 2020 y Comisiwn Ewropeaidd: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020
8.    Cwestiynau ac atebion ar wariant Horizon 2020 gan gynnwys dolenni at brif gyhoeddiadau Llywodraeth y DU:  

www.ukro.ac.uk/authoring/public/Documents/uk_participation_h2020.pdf
9.   Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Diogelu Dyfodol Cymru’: www.beta.llyw.cymru/brexit   
10. Papur polisi Llywodraeth Cymru, ‘Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit’: www.gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-

after-brexit/?skip=1&lang=cy
11.  Prosiect a chanlyniadau CORDIS y Comisiwn Ewropeaidd – IMP@CT ID730411 – www.cordis.europa.eu/project/rcn/206222_en.html. 

Gwefan prosiect IMP@CT: www.blogs.exeter.ac.uk/impactmine/project
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https://beta.llyw.cymru/brexit
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/funding/regional-investment-in-wales-after-brexit/?skip=1&lang=cy
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Perfformiad sefydliadau yng Nghymru12

Erbyn hyn, mae cyfanswm o €83,121,553 wedi cael ei ddyfarnu o Horizon 2020 i sefydliadau 
yng Nghymru (gweler Ffigur 2). Mae hyn yn cynnwys 189 o achosion o gyfranogi gyda 
55 (29%) o’r rhain yn gyfranogwr unigol neu’n arweinydd consortiwm. Yn ystod y cyfnod 
o ychydig dros flwyddyn13, mae Cymru wedi sicrhau 77 o achosion newydd o gyfranogi 
a mwy na €30 miliwn o gyllid.

Ffigur 2 – cyllid cronnus i sefydliadau yng Nghymru  

Deellir bod y cyllid gwirioneddol yn fwy na hyn am nad yw data’r Comisiwn Ewropeaidd 
yn cynnwys sefydliadau sy’n gweithredu yng Nghymru ond sydd â’u pencadlys mewn gwlad 
arall; er enghraifft, Canolfan Dechnoleg TWI (€1.2m), Ecodek Ltd (€1.5m) a Chynghorau 
Ymchwil y DU.

Mae effaith Horizon 2020 yng Nghymru yn mynd ymhell y tu hwnt i fuddiannau ariannol. 
Mae Horizon 2020 yn helpu sefydliadau yng Nghymru i gydweithio, dysgu o arfer gorau 
a’i rannu â goreuon Ewrop a’r byd. Cyflawnwyd 2,002 o brosiectau cydweithredol hyd 
yma (gweler Ffigur 3), sy’n cynrychioli cyfanswm buddsoddiad o fwy nag €1 biliwn mewn 
prosiectau sy’n cynnwys cyfranogwyr yng Nghymru. 

12. Mae’r data cyfunol hyn yn dod o ddata gweinyddol a gedwir yng nghronfa ddata’r Comisiwn Ewropeaidd ar Horizon 2020. Mae’r data’n 
seiliedig ar gytundebau grant a lofnodwyd neu geisiadau cyllid a oedd wedi cau ar 2 Hydref 2017. Mae’r ffigurau’n gronnus o ddechrau’r 
rhaglen oni nodir fel arall. Mae ystadegau sy’n deillio o’r data hyn wedi cael eu dilysu a’u gwirio o ran cywirdeb cyn belled ag y bo modd. 
Fodd bynnag, dylid nodi ei bod yn anochel y gall rhai mân wallau ddigwydd yn y broses o lunio’r ystadegau hyn o ganlyniad i ddata 
coll, gwall dynol neu broblemau tebyg eraill gyda gwybodaeth sydd fel arfer yn gysylltiedig â’r broses o lunio a dadansoddi setiau data 
gweinyddol mawr.

13. 30 Medi 2016 tan 2 Hydref 2017
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Ffigur 3 – Cydweithredu rhyngwladol gan sefydliadau yng Nghymru yn Horizon 2020
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Cymharu â’r DU

Yn ddiau, mae ansicrwydd ynglŷn â chydberthynas y DU â Horizon 2020 yn y dyfodol wedi peri 
pryderon i rai ymgeiswyr a’u partneriaid. Yn ystod y flwyddyn tan fis Medi 2016, enillodd y DU fwy 
nag 16.06% o gyllid Horizon 2020 a ddyfarnwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Er gwaethaf gwarant 
gwariant Llywodraeth y DU, a gyhoeddwyd yn ystod hydref 2016, gostyngodd cyfran y cyllid a 
ddyfarnwyd i’r DU i 13.70% yn ystod y flwyddyn tan fis Medi 2017. Petai’r DU wedi cynnal ei chyfran 
o 16.06%, byddai wedi derbyn bron i €215 miliwn o gyllid ychwanegol gan Horizon 2020.

Er gwaethaf y gostyngiad bach hwn, y DU yw un o brif wledydd Horizon 2020 o hyd, 
gyda 12.65% o’r holl achosion o gyfranogi a 14.91% o’r holl gyllid hyd yma. Mae hyn  
yn rhoi’r DU yn yr ail safle, fymryn yn unig y tu ôl i’r Almaen.

Yr un mor bwysig, nid yn unig y mae Cymru wedi cadw ar yr un cyflymder â’r DU, ond mae wedi profi 
cynnydd bach, o ran nifer yr achosion o gyfranogi a chyllid (Ffigurau 4 a 5). Yn gynyddol, mae cyfran 
Cymru o achosion o gyfranogi a chyllid y DU wedi cynyddu i 2.35% a 2.09%, yn y drefn honno.

Ffigur 4 – canran Cymru o achosion o gyfranogi’r DU 

Ffigur 5 – canran Cymru o gyllid y DU
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Perfformiad yn ôl thema

Nid yw dosbarthiad yr achosion o gyfranogi yng Nghymru rhwng prif rannau14 rhaglen 
Horizon 2020 wedi newid yn sylweddol ers yr adroddiad blynyddol ar gyfer 2016 (gweler Ffigur 6). 

Ffigur 6 – Achosion o gyfranogi yng Nghymru yn ôl elfen o’r rhaglen

Mae perfformiad cryf wedi parhau mewn Gwyddoniaeth Ragorol. Mae’r Cyngor Ymchwil 
Ewropeaidd15 (ERC), sy’n fawr ei bri, wedi dyfarnu €7.9 miliwn i wyddonwyr yng Nghymru dros 
y flwyddyn ddiwethaf. Daeth Marie Skłodowska-Curie Actions16 (MSCA) â €6.1 miliwn i Gymru, 
gan sicrhau bod ymchwilwyr rhagorol yn parhau i weithio yng Nghymru.

Yn bwysig ddigon, cafwyd perfformiad cryf hefyd yn yr Heriau Cymdeithasol eleni, 
gyda chyfanswm o €9.7 miliwn yn cael ei ddyfarnu, gan gynnwys:

• €4.4 miliwn ar gyfer Her Gymdeithasol 2 (Bwyd, Amaethyddiaeth, y Môr a’r Bioeconomi),

• €2.8 miliwn ar gyfer Her Gymdeithasol 3 (Ynni), a

• €2.0 miliwn ar gyfer Her Gymdeithasol 4 (Trafnidiaeth).

Dyfarnodd y Llwybr Carlam at Arloesi17 €1.9 miliwn arall i sefydliadau yng Nghymru.

Mae rhagor o ganlyniadau cadarnhaol i’w gweld yn Nhabl 1. Yn benodol, o gymharu â’n 
hadroddiad blynyddol diwethaf, mae cyfran adran Fwyd y rhaglen o gyllid y DU wedi cynyddu 
o 1.29% i 4.64%. Mae hyn i raddau helaeth yn adlewyrchu adferiad mewn maes sydd wedi 
bod yn gryf yn hanesyddol yng Nghymru, gan gynnwys nifer o brosiectau ym Mhrifysgol 
Aberystwyth, yn ogystal â llwyddiannau ym maes bio-buro gwastraff trefol ym Mhrifysgol 
De Cymru, rheoli plâu gan Russell IPM a phrosiect biomas algaidd ym Mhrifysgol Abertawe.

14. www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
15. Y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd: www.erc.europa.eu/ 
16. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
17. Y Llwybr Carlam at Arloesi: www.ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
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http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/marie-sklodowska-curie-actions
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/fast-track-innovation-pilot
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Canran Cymru o 
gyfanswm y cyllid a 
sicrhawyd yn y DU

Canran Cymru o 
gyfanswm yr achosion 
o gyfranogi yn y DU

Sicrhau bod gyrfaoedd gwyddonol a 
thechnolegol yn ddeniadol i bobl ifanc

15.36 15.38

Diogelwch bwyd, amaethyddiaeth a 
choedwigaeth gynaliadwy, ymchwil morol 
ac arforol a dŵr mewndirol a’r bioeconomi

4.64 4.62

Gweithgynhyrchu a phrosesu uwch 4.52 5.11

Thema drawstoriadol (Llwybr Carlam at Arloesi) 4.51 4.65

Marie-Sklodowska-Curie Actions 4.22 2.58

Arloesedd mewn BBaChau 4.17 9.09

Tabl 1 – Meysydd lle gwelwyd perfformiad cryf yng Nghymru o gymharu â’r DU

Mae rhai o feysydd y rhaglen yn dal i fod yn heriol i sefydliadau yng Nghymru, fel y gwelir yn 
Nhabl 2. Bydd meysydd o’r fath yn parhau i gael eu monitro’n agos, yn enwedig y rhai sy’n cael 
budd o fuddsoddiadau rhanbarthol cysylltiedig

Canran Cymru o 
gyfanswm y cyllid a 
sicrhawyd yn y DU

Canran Cymru o 
gyfanswm yr achosion 
o gyfranogi yn y DU

• Cael gafael ar gyllid risg

• Biotechnoleg

• Euratom

• Cymdeithasau diogel – Amddiffyn rhyddid 
a diogelwch Ewrop a’i dinasyddion

• Lledaenu / ehangu cyfranogiad

0 0

• Deunyddiau uwch 0 1.27

• Iechyd, newid demograffeg a lles 0.42 1.38

• Nanotechnolegau 0.45 0.85

• Gofod 0.96 0.65

• Isadeileddau Ymchwil 0.97 2.81

Tabl 2 – Meysydd lle cafwyd llwyddiant cyfyngedig yng Nghymru o gymharu â’r DU 
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Perfformiad yn ôl sector

Prin y mae perfformiad ar lefel sector wedi newid ers ein hadroddiad blynyddol diwethaf 
(gweler Ffigur 7). Fodd bynnag, mae o leiaf 18 yn fwy o sefydliadau yng Nghymru bellach yn 
cael budd o Horizon 2020 nag a oedd yn 2016, gyda llawer ohonynt yn ennill symiau sylweddol 
o gyllid. Mae’r ‘ehangu’ llwyddiant hwn hefyd i’w weld, i ryw raddau, yn Nhabl 3 sy’n dangos 
y 10 sefydliad uchaf yng Nghymru ar sail y cyllid a ddyfarnwyd eleni.

Ffigur 7 – Achosion o gyfranogi yng Nghymru yn ôl sector

Sefydliad Cyllid (€m)

Prifysgol Caerdydd 8.2 

Prifysgol Abertawe 5.1 

Prifysgol Aberystwyth 4.5 

Prifysgol Bangor 3.0 

IMSPEX Diagnostics Limited 1.4 

Cymru Coal Limited 1.4 

Denis Ferranti Meters Limited 0.9 

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent 0.6 

Creo Medical Limited 0.5

Microsemi Semiconductor Limited 0.5

Tabl 3 –  Y 10 sefydliad uchaf yng Nghymru ar sail y cyllid a ddyfarnwyd rhwng 30 Medi 2016 ac 
2 Hydref 2017

Corff cyhoeddus (ac eithrio ymchwil ac addysg)

Addysg uwch 
neu uwchradd

63.5%

Preifat er elw (ac eithio addysg)
 28.6%

2.1%
Cyrff ymchwil nid er elw

1.6%

4.2%

Arall
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Perfformiad y sector addysg uwch

Mae’r sector addysg uwch yng Nghymru yn parhau i berfformio’n dda yn Horizon 2020. 
Mae’r sector yn cyfrif am y rhan fwyaf o’r achosion o gyfranogi (63.5%) a chyllid yng Nghymru 
(66%), sef tueddiadau sy’n debyg i’r DU. Mae hyn yn adlewyrchu cryfderau Cymru ym maes 
Gwyddoniaeth Ragorol, yn ogystal â gwelliannau diweddar yn yr Heriau Cymdeithasol a nodwyd 
yn gynharach.

Perfformiad y sector preifat

Hyd yma, mae’r sector preifat yng Nghymru wedi cael budd o €16.3 miliwn o gyllid 
Horizon 2020. Mae hyn yn cynnwys 11 o gwmnïau yn y sector preifat yng Nghymru 
y dyfarnwyd cyllid iddynt am y tro cyntaf eleni.

Yng Nghymru, mae lefel cyfranogiad y sector preifat yn Horizon 2020 yn cymharu’n dda iawn 
â’r DU yn ei chyfanrwydd; mae’r sector preifat yn cyfrif am 28.6% o gyfanswm yr achosion o 
gyfranogi yng Nghymru (26.5% yn y DU) ac yn cael budd o 19.5% o’r cyllid (19.8% yn y DU).

Perfformiad y sector cyhoeddus

Mae cyfranogiad y sector cyhoeddus yng Nghymru wedi bod yn isel o gymharu â chyfranogiad 
y sector cyhoeddus yn gyffredinol yn Horizon 2020. Fodd bynnag, mae wyth achos o gyfranogi 
gan y sector cyhoeddus yng Nghymru bellach, sy’n golygu cynnydd sylweddol yn ystod y 
flwyddyn ddiwethaf, a hynny’n bennaf oherwydd cyfranogiad awdurdodau lleol yng Nghymru. 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn cyfrif am ddau o’r wyth achos o gyfranogi. 
Dau brosiect hyblygrwydd grid ynni sy’n cael eu cyflawni ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd ac 
sy’n werth cyfanswm o fwy na €600,000 yw’r rhain. 

Ym maes iechyd, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn rhan o Prosiect Talk18, sy’n 
canolbwyntio ar drosglwyddo arloesedd ar gyfer gwasanaethau iechyd; tra bod Ymddiriedolaeth 
Gwasanaeth Iechyd Gwladol Iechyd Cyhoeddus Cymru, drwy brosiect EUROlinkCAT19, yn helpu 
plant ag anomaleddau cynhenid.

18. Prosiect Talk: www.cordis.europa.eu/project/rcn/207459_en.html
19. Prosiect EUROlinkCAT: www.eurolinkcat.eu/

http://www.cordis.europa.eu/project/rcn/207459_en.html
https://www.eurolinkcat.eu/
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Cyfraddau ceisiadau a chyfraddau llwyddiant

Mae cyfraddau ceisiadau yn parhau i gael eu monitro er mwyn canfod unrhyw effaith yn sgil 
penderfyniad y DU i adael yr UE. Mae adroddiadau anecdotaidd yn awgrymu ei bod yn bosibl 
mai prosiectau cydweithredol a gwaith cydgysylltu prosiectau fu’r cyntaf i wynebu heriau. 
Nid oes digon o dystiolaeth i gadarnhau unrhyw dueddiadau ar hyn o bryd.

Er gwaethaf yr ansicrwydd ynglŷn â chydberthynas y DU â Horizon 2020 yn y dyfodol, 
mae’r gyfradd llwyddiant ar gyfer ceisiadau o’r DU wedi aros ar 15%, sy’n uwch na chyfradd 
llwyddiant Horizon 2020 yn ei chyfanrwydd, sef 14%.

Yn galonogol, mae cyfradd llwyddiant Cymru wedi cynyddu ychydig bach ers y llynedd, o 11% 
i 12%. Yn ôl sector, gwelwyd cynnydd bach yng nghyfradd llwyddiant addysg uwch, o 10% 
i 11%. Mae’r sector preifat wedi aros ar 12%, tra bod cyfradd llwyddiant y sector cyhoeddus 
wedi cynyddu o 17% i 18%.

Fodd bynnag, ceir amrywiadau arwyddocaol mewn cyfraddau llwyddiant rhwng gwahanol 
rannau o’r rhaglen a rhwng ymgeiswyr y mae angen rhoi mwy o ystyriaeth iddynt. Mae Tabl 3 
yn dangos bod gan Gymru gyfradd llwyddiant da iawn mewn nifer o feysydd.

Cyfradd Llwyddiant Ceisiadau

Rhan o’r rhaglen Cymru Y DU Pob Gwlad

Arloesedd mewn BBaChau 
(heb gynnwys yr Offeryn BBaChau)

62% 38% 46%

Thema drawstoriadol (gan gynnwys 
y Llwybr Carlam at Arloesi)

31% 9% 5%

Sicrhau bod gyrfaoedd gwyddonol a 
thechnolegol yn ddeniadol i bobl ifanc

22% 5% 6%

Ynni diogel, glân ac effeithlon 18% 16% 16%

Nanotechnolegau 13% 13% 12%

Technolegau Newydd a Thechnolegau 
sy’n Dod i’r Amlwg

11% 8% 7%

Tabl 4 –  Meysydd lle y ceir cyfraddau llwyddiant cryf yng Nghymru o gymharu â’r DU a Horizon 2020 
yn ei chyfanrwydd

O gymharu â hyn, ceir rhannau o raglen Horizon 2020 lle nad oedd unrhyw rai o’r 
56 o geisiadau o Gymru a gyflwynwyd yn llwyddiannus. Yn bennaf, mae’r rhain ym meysydd 
Her Gymdeithasol 7 – Cymdeithasau Diogel (21 o geisiadau), Biotechnoleg (19 o geisiadau) 
a Lledaenu/Ehangu (9 cais). Yn amlwg, mae cyfle i wella perfformiad yn y meysydd hyn.
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Cymhariaeth ranbarthol

Mae Dangosydd Rhanbarthol Ymchwil ac Arloesi’r Comisiwn Ewropeaidd20 yn dangos cyllid 
Horizon 2020 a dderbyniwyd fesul pen o’r boblogaeth. Yn gyffredinol, mae rhanbarthau sydd 
â phrifysgolion neu sefydliadau ymchwil-ddwys eraill yn perfformio’n well na’r rhai sydd â lefel 
gyfyngedig o weithgarwch ymchwil ac arloesi. Felly, ni ddylid ystyried mai rhaglen ar ei phen 
ei hun yw Horizon 2020; mae llwyddiant o fewn Horizon 2020 yn rhyng-gysylltiedig â’r system 
ymchwil ac arloesi ehangach mewn rhanbarth.

Nid yw gwneud cymariaethau rhwng gwahanol ranbarthau neu wledydd o reidrwydd yn 
ddefnyddiol iawn o ran mesur perfformiad ‘gwirioneddol’. Er enghraifft, mae Cymru wedi cael 
lefel debyg o gyllid i Rwmania, ond mae gan Gymru lai o boblogaeth. Mae Rwmania wedi bod 
yn llwyddiannus mewn ceisiadau cydweithredol, yn enwedig ym meysydd Heriau Cymdeithasol 
a TGCh, tra bod cryfder cymharol Cymru i’w weld yn ERC a MSCA.

Mae gan Lithwania, sydd â phoblogaeth debyg i Gymru, ychydig bach yn fwy o achosion 
o gyfranogi, ond llai na hanner y cyllid o gymharu â Chymru. 

Mae Gwlad y Basg (Euskadi) hefyd yn debyg i Gymru o ran poblogaeth, ond mae’n rhagori 
o ran perfformiad ym maes ymchwil ac arloesi ac mae ganddi tua phedair gwaith yn fwy 
o achosion o gyfranogi a chyllid Horizon 2020 na Chymru.

Gellir dadlau bod Galisia yn Llydaw a Gogledd-ddwyrain Lloegr yn cynnig cymariaethau mwy 
cyfartal â Chymru o ran poblogaeth a chryfderau ym maes ymchwil ac arloesi, ac adlewyrchir 
hyn mewn perfformiad tebyg yn Horizon 2020 hyd yma.

Rhai casgliadau

• Yn ddiau, mae ansicrwydd ynglŷn â chydberthynas y DU â Horizon 2020 yn y dyfodol 
wedi peri pryderon i rai ymgeiswyr a’u partneriaid ond mae’r ystadegau’n awgrymu:

 » Nad oes tuedd amlwg yn erbyn ceisiadau o Gymru/y DU ym mhroses asesu’r Comisiwn 
Ewropeaidd, gan fod cyfraddau llwyddiant wedi aros yr un peth neu wedi gwella 
o gymharu â’r flwyddyn flaenorol. Felly, dylid canolbwyntio ar fynd ati i gynnal 
neu hyd yn oed gynyddu nifer y ceisiadau o Gymru.

 » Na chafwyd unrhyw effaith sylweddol ar nifer yr achosion o gyfranogi na’r cyllid 
a ddyfarnwyd yng Nghymru hyd yma. Byddai’n ymddangos bod hyn yn adlewyrchu 
cryfder ymchwil ac arloesi yng Nghymru ac ymdrechion rhanddeiliaid yng Nghymru 
i barhau i wneud cais am gyllid.

• Gydag o leiaf 18 yn fwy o sefydliadau yng Nghymru yn cael budd o Horizon 2020 nag a oedd 
yn 2016, byddai’n ymddangos bod ymdrechion i gynyddu ac ehangu cyfranogiad sefydliadau 
yng Nghymru yn Horizon 2020 yn gweithio.

• Mae’r sector addysg uwch yn gwneud cyfraniad sylweddol at berfformiad cyffredinol Cymru 
yn Horizon 2020 ac mae mynediad i gyllid yr UE yn parhau i fod yn bwysig i’r sector hwnnw, 
gan gefnogi ymchwil o’r radd flaenaf a meithrin y gallu sydd ei angen i wneud cais am ragor 
o gyllid ymchwil cystadleuol. 

• Mae cyfranogiad sector preifat Cymru yn Horizon 2020 yn dal i fod yn gadarnhaol, yn enwedig o 
ystyried bod cynnydd yn nifer yr ymgeiswyr newydd. Bydd llwyddiant cynyddol awdurdodau lleol 
a byrddau iechyd hefyd yn helpu i ehangu buddiannau cyllid Horizon 2020 ymhlith dinasyddion.

• Ceir cryfderau thematig clir yng Nghymru, ond hefyd feysydd her lle mae angen targedu 
mwy o gymorth gyda cheisiadau yn y dyfodol. 

• Mae gan sefydliadau yng Nghymru rwydweithiau cydweithredu cryf ledled Ewrop a thu 
hwnt, ond ceir rhai meysydd lle y gellid cydweithio’n fwy, e.e. gydag Iwerddon. Bydd angen 
canolbwyntio ar gynnal y rhwydweithiau sy’n bodoli eisoes a datblygu rhai newydd, a gall 
buddsoddi rhanbarthol gyflawni rôl bwysig yn y gwaith o gyflawni’r nodau hyn.

20 www.s3platform.jrc.ec.europa.eu/synergies-tool
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Amcan Allweddol: Adeiladu ‘grisiau at ragoriaeth’

Mae cyllid yr UE wedi rhoi cyfle i Gymru wella ei gallu ym maes ymchwil ac arloesi yn sylweddol. 
Mae Ffigur 8 yn dangos y ffordd y caiff buddsoddiadau a chymorth allweddol eu halinio ar hyd 
‘grisiau at ragoriaeth’, felly p’un a ydych yn fusnes yng Nghymru sy’n ystyried arloesi am y tro 
cyntaf neu’n grŵp ymchwil ardderchog sydd am gydweithio ar lefel ryngwladol, mae cymorth 
ar gael. Efallai na fydd rhai sefydliadau/unigolion yn barod eto i wneud cais am gyllid cystadleuol 
fel Horizon 2020, ond bydd y gweithgarwch a gefnogir gan y ‘grisiau’ (a’r amcanion allweddol 
eraill) yn eu hannog i ystyried gwneud cais am gyllid yn y tymor canolig neu’r hirdymor ac yn 
eu cefnogi pan fyddant yn gwneud hynny.

 
Ffigur 8 – ‘Grisiau at ragoriaeth’ Cymru

Horizon 
2020

Busnes 
Cymru

Cronfa’r Môr a
Physgodfeydd

Buddsoddiad preifat

Cronfa Gymdeithasol
Ewrop

Innovate UK
(UKRI)

Cydweithredu Tiriogaethol
Ewropeaidd 

Archwilio syniadau 
newydd... 

Buddsoddi mewn 
Ymchwil a Datblygu... 

Cyfnewid 
gwybodaeth... 

Ymchwil
gydweithredol...

Ymchwil gydweithredol
ryngwladol......

Arloesi SMART

SMART Cymru

Arbenigedd SMART 

Canolfannau 
rhagoriaeth 

SCoRE Cymru

Rhwydweithiau 

Cymorth wedi’i dargedu gan y 
byd academaidd

Cronfa Fusnes Cymru

Rhaglen Datblygu
Gwledig

Angylion Busnes

Erasmus+
Cynghorau Ymchwil

(UKRI)

Prif gamau’r ‘Grisiau at 
Ragoriaeth’ 

Amgylchedd cymorth 
ehangach 

Gweithgarwch cefnogol uniongyrchol a 
gefnogir yn bennaf drwy Gronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop 

Key
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Cynnydd hyd yma

Cyrhaeddodd buddsoddiad ym mhortffolio ymchwil ac arloesi Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 
(ERDF) fwy na £280m rhwng 2014 a diwedd 2017. Roedd hyn yn cynnwys y buddsoddiadau cyntaf 
a wnaed yn dilyn cais WEFO am gynigion arloesol, arbenigol ar gyfer masnacheiddio ymchwil. 
Fel y gwelir yn Ffigur 9, mae’r portffolio sylweddol hwn o fuddsoddiadau strategol, ategol ac 
arbenigol yn ychwanegu gwerth at ei gilydd ac yn targedu cyfleoedd arbenigo craff yng Nghymru 
yn uniongyrchol. Mae’r rhain hefyd yn adeiladu ar fuddsoddiadau hanesyddol mewn gallu yn ystod 
cylchoedd cyllido blaenorol, yn enwedig yn ystod rhaglenni 2007-2013.

Er enghraifft...

Dyfarnwyd £5m o gyllid ERDF i Ganolfan Biotechnoleg21 Amgylcheddol Prifysgol Bangor. 
Bydd y prosiect pum mlynedd yn sefydlu cyfleuster o’r radd flaenaf a fydd yn defnyddio 
biomoleciwlau o amgylcheddau eithafol i ddatblygu biotechnolegau newydd ar gyfer y diwydiannau 
cemegol a deunyddiau uwch.

Mae’r buddsoddiad yn adeiladu ar ragoriaeth bresennol ym maes ymchwil fel y dangoswyd 
gan brosiect €7.4m Horizon 2020, sef INMARE22 lle mae Prifysgol Bangor yn arwain consortiwm 
o 24 o sefydliadau o Ewrop a Gogledd America i greu cynhyrchion fferyllol ac amaethyddol mwy 
diogel, glân a rhad.

Ffigur 9 – portffolio ymchwil ac arloesi ERDF23

21. Hwb ariannol gwerth £5m gan yr UE i Brifysgol Bangor www.gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180118-5m-eu-funding-
boost-for-bangor-university/?skip=1&lang=cy

22. Cymwysiadau Diwydiannol Ensymau Morol (INMARE). Innovative screening and expression platforms to discover and use the functional protein 
diversity from the sea. Cyfeirnod y Prosiect 634486. Horizon 2020 yng Nghymru – Astudiaeth Achos INMARE www.gov.wales/docs/wefo/
publications/170927-horizon-he-case-studies-cy.pdf 

23. Gweithrediadau sydd wedi’u cymeradwyo (*) a buddsoddiadau arfaethedig ar gam datblygu uchel. Ffigurau Cymru gyfan gyda chyfradd gyfnewid 
o L1/€1.17. Manylion pellach ar gael ar-lein am Brosiectau Cronfeydd Ewropeaidd yr UE sydd wedi’u cymeradwyo a syniadau sy’n cael eu datblygu 
www.gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?skip=1&lang=cy
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http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180118-5m-eu-funding-boost-for-bangor-university/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180118-5m-eu-funding-boost-for-bangor-university/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/docs/wefo/publications/170927-horizon-he-case-studies-cy.pdf
http://gov.wales/docs/wefo/publications/170927-horizon-he-case-studies-cy.pdf
http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/approved-projects/?skip=1&lang=cy
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Mae’r buddsoddiadau hyn hefyd yn cael effaith sylweddol. Er enghraifft, mae’r portffolio 
ERDF presennol eisoes wedi ennill mwy na £60m mewn cyllid ymchwil ac arloesi cystadleuol. 
Mae Ffigur 10 yn dangos bod cynllun Sêr Cymru24 wedi parhau i ddenu ymchwilwyr o’r radd 
flaenaf i Gymru o bob cwr o’r byd drwy ei gyfuniad unigryw o fuddsoddiad ERDF a Horizon 2020. 
Yn y mwyafrif helaeth o achosion, mae’r ymchwilwyr hyn yn gweithio mewn meysydd ymchwil 
sydd wedi cael budd o fuddsoddiad ERDF a/neu gan Lywodraeth Cymru, sy’n enghraifft glir o’r 
defnydd craff, strategol a synergaidd o fuddsoddiad rhanbarthol yng Nghymru.

Ffigur 10 – Lleoliadau blaenorol ymchwilwyr a ddenwyd i Gymru gan gynllun Sêr Cymru

Mae Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) hefyd yn parhau i gyflawni gweithgarwch 
ategol; er enghraifft, cefnogi’r broses o ymestyn cynllun yr Academi Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu (M2A)25 a arweinir gan Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe, tan fis 
Rhagfyr 2022. Bydd M2A yn helpu mwy na 200 o raddedigion i ennill cymwysterau meistr 
neu ddoethuriaethau mewn peirianneg, a hynny mewn meysydd ymchwil sy’n berthnasol 
i’r diwydiannau dur a gweithgynhyrchu.

Mae’r rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd26 yn parhau i gynnig cyfleoedd i wella 
gallu ymchwil ac arloesi drwy gydweithio a chydweithredu â rhanbarthau ac Aelod-wladwriaethau 
eraill yr UE. Ymhlith yr enghreifftiau o brosiectau a gymeradwywyd yn 2017 mae:

• ECO-STRUCTURE27, sef prosiect ERDF gwerth €3.2m a gefnogir gan raglen Iwerddon 
Cymru. Dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth, mae’n defnyddio ymchwil ryngddisgyblaethol 
drawsffiniol er mwyn ymchwilio i sut y gall cymunedau arfordirol yng Nghymru ac Iwerddon 
fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd gan leihau’r effeithiau 
ar yr amgylchedd naturiol cymaint â phosibl a sicrhau’r budd ecolegol ac economaidd-
gymdeithasol mwyaf posibl;

24. Sêr Cymru: www.businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/cymorth-chyllid-i-ymchwilwyr/s%C3%AAr-cymru-ii 
25. Cynllun yr Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A): www.materials-academy.co.uk/
26. Rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd: www.gov.wales/funding/eu-funds/european-cooperation/?skip=1&lang=cy
27. ECO-STRUCTURE: www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2017/03/title-198859-cy.html 

https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/cymorth-chyllid-i-ymchwilwyr/s%C3%AAr-cymru-ii
http://materials-academy.co.uk/
http://gov.wales/funding/eu-funds/european-cooperation/?skip=1&lang=cy
 https://www.aber.ac.uk/cy/news/archive/2017/03/title-198859-cy.html
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• Mae MANUMIX28 yn gonsortiwm o arweinwyr polisi ym maes gweithgynhyrchu uwch ledled 
yr UE, sef prosiect ERDF gwerth €1m a ariennir gan Raglen Interreg Ewrop – tîm Arloesi 
Llywodraeth Cymru yw un o bartneriaid y prosiect.

• NASPA, sef prosiect ERDF gwerth €2.2m a arweinir gan Brifysgol Bangor ar y cyd â Phrifysgol 
Aberystwyth a’r BBaCh Emerald Crop Sciences Ltd o Abertawe. Bydd NASPA yn datblygu 
biogyfryngau nad ydynt yn gadael unrhyw weddillion er mwyn gwella bioamrywiaeth y 
pridd ac atal cnydau rhag cael eu colli o ganlyniad i glefydau ffwngaidd o fewn rhanbarth 
yr Iwerydd, sydd o fudd i dyfwyr a defnyddwyr gan wella portffolio cynnyrch y BBaCh hefyd 
ar yr un pryd.

Mae Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Cynhyrchiant a Chynaliadwyedd Amaethyddol29 
(EIP Cymru) eisoes wedi cefnogi 10 prosiect sy’n archwilio amrywiaeth o gyfleoedd a heriau 
er mwyn sicrhau dyfodol mwy cystadleuol a chynaliadwy i’r sector amaethyddiaeth, y sector 
garddwriaeth a’r sector coedwigaeth. Disgwylir y bydd cysylltiad agor rhwng llawer o’r 
gweithgareddau hyn a buddsoddiadau ERDF ym meysydd gwyddoniaeth amaethyddol 
ac arloesedd bwyd.

Mae cynnydd sylweddol wedi cael ei wneud ar gynigion ategol i Gronfa’r Môr a Physgodfeydd 
Ewrop30 ac ERDF i gyfuno ymchwil i dechnolegau datblygu a chynhyrchu/prosesu cynnyrch 
â phrosesu masnachol yn y sector dyframaethu. Mae’r dull gweithredu integredig hwn yn 
gyfle i dreialu prosesau a thechnegau arloesol yn yr amgylchedd masnachol cyn eu cyflwyno 
i’r diwydiant ehangach.

Mae SCoRE Cymru31 wedi parhau i gyflawni ei rôl bwysig ar y ‘grisiau at ragoriaeth’. Ers ei lansio 
yn 2013, mae wedi buddsoddi bron i £400,000 mewn 80 o sefydliadau. Mae hyn wedi arwain 
at nifer o geisiadau Horizon 2020 llwyddiannus sy’n werth cyfanswm o fwy na €3 miliwn i 
sefydliadau yng Nghymru (gweler enghraifft BreathSpec ar dudalen 20). Un nodwedd ddiddorol 
eleni yw’r defnydd o SCoRE ar gyfer gwasanaethau gwirio/mireinio cynigion, yn enwedig ar 
gyfer Marie Skłodowska-Curie Actions.

Edrych ymlaen

Mae’r £60m o gyllid ymchwil ac arloesi cystadleuol y mae’r portffolio ERDF eisoes wedi’i ennill 
yn rhoi rhywfaint o hyder y dylai’r ffigur hwn gynyddu’n sylweddol yn ystod 2018. Hefyd, bydd 
pwyslais parhaus ar integreiddio ym mhob rhan o’r portffolio ERDF a thu hwnt, a disgwylir i 
gynlluniau rannu data a chyfeirio sefydliadau/unigolion yn ddeallus at y system gymorth gywir.  
Bydd hyn yn helpu i ysgogi’r ymddygiad arloesol a chydweithredol a fydd yn rhoi sefydliadau 
yng Nghymru yn y sefyllfa orau i gael gafael ar yr holl ffrydiau cyllido ymchwil ac arloesi 
cystadleuol perthnasol.

Disgwylir nifer o fuddsoddiadau ERDF eraill yn ystod chwarter cyntaf 2018.

Gan ddangos pwysigrwydd ymchwil ac arloesi i Gymru, mae WEFO hefyd yn buddsoddi 
tua £30m i gefnogi gweithgareddau ymchwil ac arloesi cydweithredol sy’n wynebu tuag 
allan. Bydd y cais am gyllid ar gyfer y gweithgaredd hwn yn cau ddiwedd mis Mawrth 2018 
a disgwylir iddo ddenu cynigion am brosiectau a fydd yn cefnogi egwyddor y ‘grisiau at 
ragoriaeth’ yn uniongyrchol ac yn helpu i ehangu rhwydweithiau Ewropeaidd a rhyngwladol.

28. MANUMIX: www.interregeurope.eu/manumix/
29. Partneriaeth Arloesi Ewrop ar gyfer Cynhyrchiant a Chynaliadwyedd Amaethyddol (EIP Cymru), a gefnogir drwy Gronfa Amaethyddol Ewrop 

ar gyfer Datblygu Gwledig: www.businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/partneriaeth-arloesi-ewrop-eip-yng-nghymru 
30. Cronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop: www.gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/european-maritime-fisheries-

fund/?skip=1&lang=cy 
31. Mae SCoRE Cymru (Cefnogi Ymchwil ac Arloesi Cydweithredol yn Ewrop) yn rhoi grantiau er mwyn ysgogi sefydliadau yng Nghymru 

i gymryd rhan mewn rhaglenni ymchwil ac arloesi cydweithredol, yn enwedig Horizon 2020. Gellir defnyddio’r cyllid i dalu costau teithio 
a chynhaliaeth sy’n gysylltiedig â nodi ac adeiladu consortia (hyd at £1,000) a chost arbenigedd is-gontractwyr ar gyfer datblygu cynigion 
cyllido (hyd at £10,000).

https://www.interregeurope.eu/manumix/
https://businesswales.gov.wales/farmingconnect/cy/partneriaeth-arloesi-ewrop-eip-yng-nghymru
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/european-maritime-fisheries-fund/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/european-maritime-fisheries-fund/?skip=1&lang=cy
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Rhagoriaeth yn cyflawni buddiannau eilaidd hefyd

Sefydlwyd Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy Prifysgol Abertawe32 (CSAR) yn 2003 â 
buddsoddiad seilwaith gwerth £2m gan yr ERDF, Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Buddsoddi 
mewn Ymchwil Gwyddonol (SRIF).

O ganlyniad i’r buddsoddiad hwn, mae cyfleusterau modern ac arbenigedd blaenllaw’r ganolfan 
mewn dyframaethu wedi arwain at ei chyfranogiad mewn nifer o brosiectau ymchwil a 
datblygu cydweithredol. Mae hyn yn cynnwys cymryd rhan mewn dau brosiect Horizon 2020, 
sef MARIBE33 ac AMBER34, gan gynhyrchu €1.3m o incwm ymchwil cystadleuol i Gymru a 
sicrhau lle CSAR fel canolfan ragoriaeth yn y maes.

Yn seiliedig ar y rhagoriaeth hon, dyfarnwyd £1.4m yn rhagor o gyllid ERDF yn 2017 ar gyfer 
prosiect ‘SMARTAQUA’35. Bydd y prosiect £2m yn cydweithio â busnesau yng Nghymru mewn 
diwydiannau ‘dyframaethu’, fel pysgod, pysgod cregyn a phlanhigion tanddwr, i ddatblygu 
cynhyrchion a gwasanaethau arloesol newydd a sefydlu Cymru fel cyfranogwr arweiniol yn 
y sector arbenigol hwn a ysgogir gan dechnoleg.

32. Canolfan Ymchwil Dyfrol Cynaliadwy (CSAR): www.abertawe.ac.uk/csar/
33. Buddsoddi Morol ar gyfer yr Economi Las (MARIBE). Prosiect Horizon 2020 sydd â’r nod o wireddu potensial defnyddio lleoedd at ddibenion 

lluosog yn yr economi ar y môr (a elwir hefyd yn Economi Las). Cyfeirnod y Prosiect 652629, www.cordis.europa.eu/project/rcn/194797_
en.html.

34. Rheoli Rhwystrau mewn Afonydd Ewropeaidd mewn modd Addasol (AMBER). Prosiect ymchwil ac arloesi gwerth €6.2 miliwn a arweinir 
gan Brifysgol Abertawe o dan Horizon 2020 sydd â’r nod o lunio’r atlas cyntaf o rwystrau afonydd yn Ewrop ac adfer cysylltedd afonydd 
drwy reoli rhwystrau mewn modd addasol. Cyfeirnod y Prosiect 689682 www.cordis.europa.eu/project/rcn/203267_en.html.

35. Hwb o £1.4m gan yr UE i brosiect dyframaethu newydd: www.gov.wales/newsroom/finance1/2018/180130-1m-EU-boost-for-new-
aquaculture-project/?skip=1&lang=cy 

http://www.abertawe.ac.uk/csar/
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194797_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/194797_en.html
http://cordis.europa.eu/project/rcn/203267_en.html
http://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180130-1m-EU-boost-for-new-aquaculture-project/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180130-1m-EU-boost-for-new-aquaculture-project/?skip=1&lang=cy
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Amcan Allweddol: Cynyddu ymgysylltiad 
a llwyddiant busnesau

Cydnabyddir bod angen i fusnesau yng Nghymru gael cymorth a chyngor i fanteisio ar gyfleoedd 
Horizon 2020. Dylai hyn gael ei gynnwys yn y cynnig cymorth arloesi ehangach, gan sicrhau bod 
busnesau yn cael yr ymyriad cywir ar gyfer eu cam datblygu (egwyddor ‘grisiau at ragoriaeth’). 
Rhaid iddo hefyd ychwanegu gwerth at y cymorth sy’n bodoli eisoes a’r cymorth sy’n dod i’r 
amlwg yng Nghymru, y DU ac Ewrop.

Cynnydd hyd yma

Mae perfformiad y sector preifat yng Nghymru ers yr adroddiad diwethaf yn galonogol, 
yn enwedig gan fod 11 o gwmnïau yn y sector preifat wedi cael dyfarniadau Horizon 2020 am y 
tro cyntaf. Byddwn yn parhau i roi cymorth a chyngor sy’n targedu busnesau er mwyn sicrhau bod 
y cynnydd hwn yn parhau.

Mae cynlluniau SMART36 Llywodraeth Cymru a ariennir gan yr ERDF (Arloesi SMART, SMART Cymru 
ac Arbenigedd SMART) yn darparu cyfres integredig o ymyriadau i lywio’r ymddygiad arloesol sydd 
ei angen gan fusnesau yng Nghymru. Mae Arloesi SMART eisoes wedi gweithio gyda mwy na 
1,800 o gwmnïau ac wedi annog mwy na 240 ohonynt i wneud cais am gyllid cystadleuol drwy 
raglenni Innovate UK37 a Horizon 2020. Mae SMART Cymru ac Arbenigedd SMART wedi helpu 
mwy na 340 o gwmnïau gyda phrosiectau ymchwil a datblygu gwerth mwy na £40 miliwn.

Er enghraifft...

Gyda chymorth ariannol gan gynllun SCoRE Cymru Llywodraeth Cymru, sicrhaodd IMSPEX 
Diagnostics Ltd yn Abercynon €1.4m o gyllid Horizon 2020 fel partner arweiniol prosiect gwerth 
€3.3m38 BreathSpec.

Mae IMSPEX Diagnostics yn gweithio gyda gweithgynhyrchwyr ac arbenigwyr treialon clinigol 
blaenllaw yn yr Almaen ac Iwerddon, Prifysgol Warwig a’r cwmni o Dde Cymru RedKnight 
Consultancy Ltd i ddatblygu dyfais gyflym, anhreiddiol sy’n gallu gwneud diagnosis o heintiau 
bacterol neu firol drwy ddulliau dadansoddi anadl sensitif iawn a bydd yn helpu i fynd i’r afael 
â her fyd-eang ymwrthedd gwrthficrobaidd.

Gyda mwy na £150m bellach wedi’i fuddsoddi yn y gwaith o fasnacheiddio ymchwil drwy’r 
portffolio ERDF, mae busnesau yng Nghymru’n dod i gysylltiad cynyddol â’r amgylchedd ymchwil 
gydweithredol, gan helpu i ysgogi’r ymddygiadau cywir ar gyfer cael gafael ar gyllid cystadleuol.

Mae SCoRE Cymru yn parhau i dargedu busnesau yng Nghymru. O’r £400,000 sydd wedi’i 
fuddsoddi hyd yma, mae £284,000 (71%) wedi cael ei ddyfarnu i fusnesau.

Mae Uned Horizon 2020 yn cydweithio’n agos â systemau cymorth allweddol ar gyfer busnesau, 
fel y cynlluniau SMART, Rhwydwaith Menter Ewrop yng Nghymru, Pwyntiau Cyswllt Cenedlaethol 
y DU, Rhwydweithiau Trosglwyddo Gwybodaeth, a systemau cymorth thematig fel yr Hwb 
Gwyddorau Bywyd a’r Arloesfa. Yn 2017, roedd hyn yn cynnwys digwyddiadau sy’n targedu 
busnesau ar yr Offeryn BBaChau a chyfleoedd ym meysydd technoleg ddigidol a ‘Diwydiant 4.0’.

36. Cynlluniau SMART dan nawdd ERDF: www.businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/rhaglenni-smart-1
37. Innovate UK: www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
38. Prosiect Breathspec: www.breathspec.com/

https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy/rhaglenni-smart-1
https://www.gov.uk/government/organisations/innovate-uk
https://breathspec.com/
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Edrych ymlaen

Mae llawer o gymorth ar gael i fusnesau a bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i adolygu’r 
cymorth hwn yn sgil cyfleoedd a heriau newydd. Er enghraifft, bydd Arloesi SMART yn cyflwyno 
elfen cymorth gweithgynhyrchu newydd ac arloesol i baratoi ar gyfer rhoi technolegau sy’n 
gysylltiedig â Diwydiant 4.0 ar waith.

Bydd WEFO yn buddsoddi rhagor o arian yn y gwaith o fasnacheiddio ymchwil yn ystod 
chwarter cyntaf 2018. Hefyd, mae cais £30m presennol WEFO am gynigion ymchwil ac arloesi 
cydweithredol sy’n wynebu tuag allan yn annog partneriaethau diwydiant yn benodol.

Busnes yn tyfu drwy fuddsoddiadau a chydweithio  

Mae Creo Medical Ltd39, sef cwmni dyfeisiau meddygol o Gas-gwent, wedi tyfu’n sylweddol ar 
ôl codi mwy na £4.3m mewn buddsoddiadau gan Fanc Datblygu Cymru40 (Cyllid Cymru gynt) 
i godi £20m arall drwy lwyddo i werthu cyfrannau’r cwmni ar gyfnewidfa stoc AIM41.

Mae Creo Medical bellach yn ehangu ei weithgarwch ymchwil drwy gymryd rhan yn y prosiect 
Horizon 2020 gwerth €4m, Sumcastec42. Gan weithio ochr yn ochr â Phrifysgol Bangor a 
chonsortiwm o bartneriaid o’r UE, mae Creo Medical yn helpu i ddatblygu dyfais sy’n gallu 
gwella’r ffordd y caiff tiwmorau ar yr ymennydd sy’n fwy cyffredin ymhlith plant eu trin.

Meddai’r Athro Chris Hancock o Creo Medical: “Cynigiodd Horizon 2020 gyfle cyffrous 
i ni greu amgylchedd ymchwil gydweithredol er mwyn helpu i ddatblygu ein syniadau 
tuag at fasnacheiddio. Er mwyn datblygu dyfais feddygol newydd, mae angen mewnbwn 
clinigol arbenigol arnoch ac mae’r prosiect yn cael budd o arbenigedd niwrolawfeddygon, 
microbiolegwyr a pheirianwyr o blith ein partneriaid ledled Ewrop.”

“Mae’r cyllid hefyd yn bwysig iawn er mwyn ein galluogi i fuddsoddi mewn cyfarpar a phobl 
a fydd yn helpu i ddatblygu’r cwmni, ac rydym wedi cyflogi myfyriwr PhD fel rhan o’r prosiect, 
gan atgyfnerthu’r cysylltiadau rhwng y cwmni a Phrifysgol Bangor.”

39. Creomedical: https://creomedical.com/
40. Banc Datblygu Cymru: www.developmentbank.wales/cy
41 www.londonstockexchange.com/companies-and-advisors/aim/aim/aim.htm
42. Micromanipwleiddio Bôn-gelloedd Canser gan ddefnyddio Band Llydan Iawn Lled-ddargludol (Sumcastec). Cyfeirnod y Prosiect ID737164 

www.cordis.europa.eu/project/rcn/207249_en.html. Gwefan y prosiect: www.sumcastec.eu/

https://developmentbank.wales/cy
http://cordis.europa.eu/project/rcn/207249_en.html
http://www.sumcastec.eu/
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Amcan Allweddol: Datblygu diwylliant a chymuned 
Horizon 2020 yng Nghymru

Er mwyn sicrhau newid sylweddol yn y ffordd y mae sefydliadau yng Nghymru yn perfformio o ran 
cyllid cystadleuol fel Horizon 2020, mae’n bwysig ein bod yn annog ac yn cefnogi newid mewn 
diwylliant drwy ddigwyddiadau, hyfforddiant a gweithgarwch cyfathrebu penodol. Mae angen 
i sefydliadau yng Nghymru ddeall y buddiannau strategol hirdymor sy’n gysylltiedig â gwneud 
cais am gyllid o’r fath, er gwaethaf yr heriau y gallant eu hwynebu wrth wneud hynny.

Cynnydd hyd yma

Gan gydweithio â nifer o randdeiliaid, cynhaliodd Uned Horizon 2020 ddau ddigwyddiad o bwys 
yn 2017, yn ogystal â sawl gweithdy amserol iawn a gweithgarwch hyrwyddo cyffredinol.

Cynhaliwyd trydydd Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 ar 30 Mawrth 2017 ac roedd yn 
gyfle i randdeiliaid o Gymru, y DU ac Ewrop drafod gwerthusiad tymor canolig Horizon 2020 a 
Phapur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Brexit, sef ‘Diogelu Dyfodol Cymru’43. Yn ystod y prynhawn, 
cynhaliwyd gweithdai arbenigol ar systemau ynni clyfar, a drefnwyd ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd, 
a’r amrywiaeth o gymorth sydd ar gael i fusnesau yng Nghymru.

Ar 11 Tachwedd 2017, i gyd-fynd ag agor ceisiadau iechyd cyntaf Rhaglen Waith 2018-2020, 
cynhaliodd Cymru Ddiwrnod Gwybodaeth am Iechyd, Newid Demograffeg a Llesiant Horizon 2020 
y DU yng Nghaerdydd. Roedd y digwyddiad, a gadeiriwyd gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, 
yn cynnwys cyflwyniadau gan y Comisiwn Ewropeaidd ar y rhaglenni gwaith newydd, gwybodaeth 
am gyllid cysylltiedig yn y DU a chyngor ar y cymorth sydd ar gael i achub ar yr holl gyfleoedd 
gwahanol. Hefyd, roedd pedwar gweithdy yn trafod manylion y ceisiadau, y gwaith o ddatblygu 
cynigion a materion cyfreithiol, ariannol ac IPR. 

Ffigur 11 – Trafododd rhanddeiliaid o Gymru, y DU ac Ewrop faterion allweddol yn Nigwyddiad Blynyddol 
Horizon 2020 ym mis Mawrth 2017.

43. www.beta.llyw.cymru/brexit

https://beta.llyw.cymru/brexit
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Ymhlith y digwyddiadau gwybodaeth a gynhaliwyd yng Nghymru ar gyfer Rhaglen Waith  
2018-2020 roedd ‘Nanotechnolegau, Deunyddiau Uwch, Biotechnoleg a Gweithgynhyrchu 
a Phrosesu Uwch’ a gynhaliwyd mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd, Addysg Uwch 
Cymru Brwsel44 ac Innovate UK; yn ogystal â gweithdy cyllid arloesi yn y gogledd a’r de, 
mewn partneriaeth ag Innovate UK ac amrywiaeth o ddarparwyr cymorth busnes.

Hefyd, hoffem gydnabod y digwyddiadau a gynhaliwyd gan sefydliadau eraill, fel Bio Cymru, 
CoInnovate, Gŵyl Ddigidol 2017, Gweithdy Cenedlaethol Cynllun Gweithredu’r Iwerydd 
yn y DU ar Ynni’r Môr a’r Clwstwr BBaChau45 a alluogodd Uned Horizon 2020 i hyrwyddo 
cyfleoedd cyllido yn ystod y flwyddyn.

Roedd y gweithgarwch ym Mrwsel yn cynnwys cyflwyniadau gan Uned Horizon 2020 mewn dau 
weithdy yn ystod yr Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd46 proffil uchel ym mis Hydref 
i rannu arfer gorau o ran manteisio i’r eithaf ar y synergeddau rhwng ffynonellau cyllido’r UE.

Yn ogystal â digwyddiadau, rydym wedi parhau i hyrwyddo Horizon 2020 drwy amrywiaeth 
o sianeli cyfathrebu eraill. Mae e-Newyddion Horizon 2020 wedi bod yn boblogaidd, gyda saith 
bwletin yn cael eu cyhoeddi yn ystod 2017 gan roi’r wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau 
Brexit, llwyddiannau yng Nghymru, awgrymiadau ar wneud cais a dolenni i ddigwyddiadau 
a ffynonellau cyllid perthnasol. Cafodd ein trydariadau ynglŷn â Horizon 2020 eu gweld dros 
38,000 o weithiau yn 2017. Mae’r tudalennau Horizon 202047 ar wefan Llywodraeth Cymru 
bellach yn cynnwys mwy nag 20 o astudiaethau achos o lwyddiant yng Nghymru.

Edrych ymlaen

Cynhelir pedwerydd Digwyddiad Blynyddol Horizon 2020 ar 15 Mawrth 2018, a’r thema fydd 
‘Horizon 2020 ac FP9: Creu partneriaethau, sicrhau llwyddiant’. Bydd yn ystyried sut y bydd 
ymrwymiad parhaus i gydweithredu ag Ewrop a gweddill y byd yn helpu Cymru i gystadlu 
a thyfu. Mae’n debygol y bydd y trafodaethau’n canolbwyntio ar y materion a’r cyfleoedd 
yr hoffai sefydliadau yng Nghymru eu gweld yn cael sylw yn y broses o ddatblygu’r Rhaglen 
Fframwaith nesaf (FP9). Bydd gweithdai’r prynhawn yn canolbwyntio ar yr Offeryn BBaChau 
a’r cyfleoedd a gynigir gan rwydweithiau Ewropeaidd fel Menter Vanguard.

Hefyd, mae Uned Horizon 2020 yn cydweithio â phartneriaid i bennu cwmpas nifer o 
ddigwyddiadau a gweithdai eraill, a’u datblygu, yn ystod 2018. Bydd llawer o gyfathrebu 
ynglŷn â datblygu FP9 hefyd, gyda’r gwaith o gyfeirio at ymgynghoriad cyhoeddus y Comisiwn 
Ewropeaidd ynghylch FP9 eisoes yn mynd rhagddo drwy e-gylchlythyrau a chyfrif Twitter WEFO.

44. Addysg Uwch Cymru Brwsel: www.wheb.ac.uk/cy/
45. Clwstwr BBaChau: www.smecluster.com/
46. Wythnos Ewropeaidd Rhanbarthau a Dinasoedd 2017: www.ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
47. Tudalennau H2020 Llywodraeth Cymru: www.gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy

http://www.wheb.ac.uk/cy/
http://www.smecluster.com/
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/2017/index.cfm
http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy
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Dysgwch am y buddiannau o lygad y ffynnon

Un nodwedd ddiddorol eleni yw’r defnydd o luniau digidol i ddathlu llwyddiant yng Nghymru 
ar gyfer digwyddiadau allweddol a datganiadau ystadegol. Mae WEFO wedi cydweithio â 
rhanddeiliaid i hyrwyddo perfformiad Cymru yn Horizon 2020, cryfderau ym maes ymchwil 
ac arloesi yng Nghymru a llwyddiannau unigol.

Mae llwyddiannau cyfranogwyr o Gymru, sy’n gyfle i glywed am fuddiannau cymryd rhan 
yn Horizon 2020 yng ngeiriau’r cyfranogwyr eu hunain, yn arbennig o bwerus. Mae buddiannau 
ehangach cymryd rhan yn y rhaglen, fel y gallu parhaus i gael gafael ar bartneriaid ymchwil 
o’r radd flaenaf a chyfleoedd busnes newydd, yn cael sylw blaenllaw gan y cyfweleion. 
Maent hefyd yn herio’r mythau ynghylch pa mor anodd yw hi i gymryd rhan yn y rhaglen 
ac yn rhannu llawer o awgrymiadau ar sut i fod ‘y partner cywir yn y lle cywir ar yr adeg gywir’.

Bu adborth gan randdeiliaid o Gymru, y DU ac Ewrop ar y lluniau digidol yn gadarnhaol iawn. 
Mae Uned Horizon 2020 wedi clywed am sawl enghraifft o’r lluniau’n cael eu defnyddio’n 
annibynnol gan randdeiliaid i hyrwyddo llwyddiant yng Nghymru a denu cydweithredwyr posibl.  
Rydym yn annog rhanddeiliaid i wneud mwy o hyn.

Gallwch glywed yr hyn y mae buddiolwyr yn ei ddweud am Horizon 2020 yma48

48.  Fideo Horizon 2020 o ddigwyddiad 2017: www.youtube.com/watch?v=5ewNk_hmmxU&feature=youtu.be
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Amcan Allweddol: Cynyddu i’r eithaf effaith  
y gefnogaeth bresennol a’r hyn sy’n dod i’r amlwg

Mae llawer iawn o sgiliau, profiad ac arbenigedd ar gael yng Nghymru, y DU a’r UE. Bydd y 
strwythur cymorth hwn yn parhau i esblygu a bydd yn rhaid i’r ffynonellau cymorth sy’n dod 
i’r amlwg ategu gweithgareddau sydd eisoes yn mynd rhagddynt ac ychwanegu gwerth atynt. 
Un o nodau allweddol Uned Horizon 2020 yw hyrwyddo’r adnoddau hyn a sicrhau eu bod yn 
cael eu defnyddio er budd sefydliadau yng Nghymru, gan sicrhau y darperir gwasanaeth cyson.  
Cydnabyddir bod cynnal a datblygu rhwydweithiau Ewropeaidd a rhyngwladol yn allweddol 
er mwyn cyflawni’r amcan hwn hefyd.

Ffigur 13 – Uned Horizon 2020 yn ymgysylltu ynglŷn â’r ystod o gymorth sydd ac a fydd ar gael yng Nghymru 49.

Cynnydd hyd yma

Mae cyfran sylweddol o’r gweithgarwch cyngor a chymorth a gwmpesir yn yr adroddiad hwn 
wedi cael ei gyflawni mewn partneriaeth â rhanddeiliaid o Gymru, y DU ac Ewrop, er enghraifft 
y gweithgarwch mewn perthynas â digwyddiadau. Mae Uned Horizon 2020 a’i phartneriaid 
hefyd wedi parhau i weithredu polisi ‘dim drws anghywir’ i sefydliadau yng Nghymru sy’n ceisio 
cymorth ar Horizon 2020 neu ffynonellau cyllid amgen. Mae’r data cynyddol sy’n dod i’r amlwg 
o’r ecosystem ymchwil ac arloesi yng Nghymru, gan gynnwys o fuddsoddiadau ERDF, wedi golygu 
bod modd targedu’r gweithgarwch ar y cyd hwn yn fwy.

Hefyd, mae Uned Horizon 2020 wedi parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU, y gweinyddiaethau 
datganoledig a rhanddeiliaid yng Nghymru ynghylch goblygiadau Brexit, gan ddefnyddio ei 
rhwydweithiau a’i sianeli cyfathrebu i godi pryderon a mynd i’r afael â chamdybiaethau.

Mae swyddfa UE Llywodraeth Cymru ym Mrwsel wedi parhau i ymgysylltu’n rhagweithiol 
â sefydliadau’r UE, cynrychioliadau rhanbarthol a chenedlaethol a rhwydweithiau ym Mrwsel 
ynghylch materion yn ymwneud ag ymchwil ac arloesi, gan gydweithio’n agos ag Addysg 
Uwch Cymru Brwsel. Ymhlith yr enghreifftiau o weithgarwch mae:

• Cymru’n dod yn aelod llawn o Fenter Vanguard50, sef rhwydwaith o ranbarthau’r UE sy’n 
canolbwyntio ar Arbenigo Craff drwy arloesi. Mae’r rhwydwaith yn rhoi cyfleoedd i gydweithio, 
gyda’r bwriad o wneud cynigion ar y cyd am gyllid ymchwil ac arloesi mewn meysydd fel 

49.  Cynhadledd Peirianneg yng Nghymru dan ofal Rhwydwaith Ymchwil Sêr Cymru ar gyfer Peirianneg a Deunyddiau Uwch, 18 Hydref 2017.
50. Menter Vanguard: www.s3vanguardinitiative.eu/

http://www.s3vanguardinitiative.eu/
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gweithgynhyrchu uwch a’r bioeconomi. Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn cydweithio’n 
agos ag Addysg Uwch Cymru Brwsel i sicrhau cymaint â phosibl o gyfranogiad o Gymru, 
ac mae nifer o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru wedi mynegi diddordeb mewn archwilio 
hyn ymhellach. Mae hyn yn enghraifft dda o sut y gellir cefnogi ein huchelgeisiau i gydweithio 
ymhellach â phartneriaid ledled Ewrop, ar ôl i’r DU adael yr UE.

• Mae Cymru yn aelod o Rwydwaith Ymchwil ac Arloesi Rhanbarthau Ewrop (ERRIN)51 ers tro 
ac mae’n cymryd rhan mewn nifer o’i weithgorau thematig. Fel aelod o’r Gweithgor Iechyd, 
mae Llywodraeth Cymru yn helpu i ddrafftio cynllun ymgysylltu ar hyn o bryd fel rhan o brosiect 
Horizon 2020, gan hyrwyddo gweithgareddau drwy Bartneriaeth Arloesi Ewrop ar Heneiddio’n 
Egnïol ac yn Iach52 a denu aelodau newydd.

• Mae swyddfa Brwsel yn helpu i atgyfnerthu’r gydberthynas rhwng Cymru a Québec, Canada.  
Mae gan Gymru a Québec eisoes hanes da o gydweithio â’i gilydd mewn nifer o feysydd, 
gan gynnwys rhwng ein sefydliadau addysg uwch, ac mae nifer o feysydd lle y gellir ehangu’r 
cydweithio hwn, gan gynnwys yn y sector gwyddorau bywyd a’r sector gweithgynhyrchu uwch. 
Er mwyn ein helpu gyda’n trefniadau pontio mewn perthynas â’r UE, gall Cymru hefyd ddysgu 
o brofiad Québec o gymryd rhan yn rhaglenni ymchwil y Comisiwn Ewropeaidd (gyda Chanada 
fel “trydedd wlad”).

• Ymwelodd Comisiynydd Diogelwch Ewrop, Julian King, â Chaerdydd ym mis Medi 2017, 
lle y cyfarfu ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi 
a Thrafnidiaeth o fewn Llywodraeth Cymru. Hefyd, traddododd araith ar ddiogelwch, 
gan ganolbwyntio ar Seiberddiogelwch.

Er enghraifft...

Cynrychiolir Cymru ar fwrdd gweithredol nifer o sefydliadau Ewropeaidd, gan gynnwys EHTEL53, 
EUREGHA54 ac RSCN55. Mae’r rhwydweithiau hyn yn ein helpu i greu partneriaethau a chael budd o 
amrywiaeth o brosiectau Horizon 2020 drwy’r partneriaethau hynny. Er enghraifft, mae EUREGHA yn un 
o bartneriaid prosiect BOOST – Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience 
in children and young people in Europe56 – a bydd yn arddangos gweithgareddau yng Nghymru.

Edrych ymlaen

Un maes gweithgarwch allweddol ar gyfer 2018 fydd cyfrannu at waith y Comisiwn Ewropeaidd i 
ddatblygu FP9, gan ddefnyddio’r holl rwydweithiau a’r dulliau dylanwadu sydd ar gael i sicrhau bod 
safbwynt Cymru’n cael ei glywed.

Bydd cyflawni drwy bartneriaeth yn parhau i fod yn egwyddor allweddol i Lywodraeth Cymru, yn ogystal 
â defnyddio data o ecosystem ymchwil ac arloesi Cymru er mwyn helpu i dargedu cymorth.

Hefyd, bydd cysylltiadau â rhanbarthau ac Aelod-wladwriaethau Ewropeaidd allweddol fel 
Iwerddon yn cael eu hatgyfnerthu, er enghraifft drwy gynnal digwyddiadau ar y cyd neu adeiladu ar 
fuddsoddiadau presennol yn y Gronfa Strwythurol neu rai a geir yn y dyfodol. Yn yr un modd, ceisir 
cyfleoedd i ddatblygu ac atgyfnerthu cysylltiadau ymchwil ac arloesi y tu allan i Ewrop, er enghraifft 
gyda Québec.

51. Rhwydwaith Ymchwil ac Arloesi Rhanbarthau Ewrop: www.errin.eu/
52. Partneriaeth Arloesi Ewrop ar Heneiddio’n Egnïol ac yn Iach: www.ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
53. Cymdeithas Telemateg Iechyd Ewrop: www.ehtel.eu/
54. Awdurdodau Iechyd Rhanbarthol a Lleol Ewrop: www.euregha.net
55. Rhwydwaith Cydweithredol Safleoedd Cyfeirio – www.ec.europa.eu/eip/ageing/library/reference-site-collaborative-network_en
56. Building social and emotional skills to BOOST mental health resilience in children and young people in Europe:  

www.euregha.net/news/221-boost-project-kick-off-meeting-18-19-january-brussels

https://www.errin.eu/
https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://www.ehtel.eu/
http://www.euregha.net
http://www.euregha.net/news/221-boost-project-kick-off-meeting-18-19-january-brussels
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Gwerth rhwydweithio

Mae’r Athro Shareen Doak o Brifysgol Abertawe wedi sicrhau mwy na €12m o gyllid 
Horizon 2020 i arwain tîm rhyngwladol o wyddonwyr i ddatblygu adnoddau realistig ar gyfer 
asesu nanoddiogelwch; er mai dim ond un prosiect a ariannwyd o dan y cais cyfan.

Defnyddiodd rwydwaith a oedd eisoes yn bodoli o unigolion yn Ewrop ac yn rhyngwladol 
a oedd yn gweithio mewn meysydd a oedd yn cyd-fynd â’i gilydd i archwilio’r posibilrwydd 
o wneud cynnig am gyllid Horizon 2020. Gwnaethant ddadansoddi manylion y cais er mwyn 
canfod union ofynion y Comisiwn Ewropeaidd a nodi’r partneriaid mwyaf addas i sicrhau bod 
yr holl agweddau’n cael sylw. Ffurfiwyd y consortiwm yn gynnar iawn yn y broses, a olygai fod 
cyfranogwyr allweddol yn y maes arbenigol iawn hwn yn rhan o’r prosiect cyn y gallai darpar 
brosiectau eraill eu denu. O ganlyniad i’r gwaith hwn, sicrhawyd 24 o bartneriaid o brifysgolion, 
cyrff llywodraeth a’r sector preifat, o 13 o wledydd ledled y byd.

Bydd prosiect PATROLS57 (Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard 
aSsessment) yn pennu ac yn safoni cyfres o adnoddau profi diogelwch arloesol, cenhedlaeth 
nesaf, sy’n gallu rhagweld yn fwy cywir yr effeithiau andwyol a achosir pan fydd bodau dynol a’r 
amgylchedd yn dod i gysylltiad hirdymor â nanoddeunyddiau wedi’u peiriannu (ENM).

Meddai’r Athro Shareen Doak:

“Ceir sawl problem ym maes profi nanoddiogelwch ar hyn o bryd: mae profion safonol nad 
ydynt ar anifeiliaid yn annibynadwy ar gyfer nanoddeunyddiau, felly rhoddir mwy o bwyslais 
ar brofi nanoddiogelwch ymhlith anifeiliaid. Fodd bynnag, mae profion ar anifeiliaid hefyd 
yn anaddas am eu bod yn ddrud, yn cymryd llawer o amser, ac yn gysylltiedig â phryderon 
moesol sylweddol. Hefyd, nid yw profion ar anifeiliaid yn rhagweld canlyniadau dod i gysylltiad 
hirdymor ar iechyd bodau dynol a’r amgylchedd.”

“Bydd PATROLS yn mynd i’r afael â’r cyfyngiadau hyn drwy ddarparu modelau meithrin 3D 
o’r ysgyfaint, llwybr gastroberfeddol ac afu/iau dynol. Bydd y prosiect hefyd yn cyflwyno 
dulliau profi uwch ar gyfer profion diogelwch amgylcheddol a modelau cyfrifiannol cadarn a 
fydd yn ein galluogi i ragweld iechyd dynol a diogelwch amgylcheddol yn fwy cywir yn seiliedig 
ar ddata a gynhyrchwyd mewn celloedd meithrin. Felly, bydd y dulliau hyn yn hwyluso’r broses 
o leihau faint o brofi ar anifeiliaid sydd ei angen ar hyn o bryd ar gyfer asesu diogelwch ENM.”

Fel cydgysylltydd arweiniol y prosiect, bydd Prifysgol Abertawe yn cael mwy na €1.4m o gyllid 
Horizon 2020.

57. Prosiect PATROLS (Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment):  
www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/patrols.html

http://www.nanosafetycluster.eu/eu-nanosafety-cluster-projects/horizon-2020-projects/patrols.html
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Amcan Allweddol: Cefnogi a datblygu ein harbenigwyr 
a’n gwerthuswyr

Mae nifer o arbenigwyr a gwerthuswr Horizon 2020 yng Nghymru sy’n meddu ar wybodaeth 
a phrofiad gwerthfawr. Drwy eu cefnogi, gallwn helpu i sicrhau bod Cymru yn dylanwadu 
i’r eithaf ar y gwaith o gyflawni Horizon 2020 a datblygu FP9. Gallwn hefyd ddefnyddio 
eu gwybodaeth i gefnogi cymuned ehangach Horizon 2020 yng Nghymru. Mae gweithio 
gyda rhanddeiliaid er mwyn eu helpu i ddeall y buddiannau sy’n gysylltiedig â chefnogi 
eu harbenigwyr/gwerthuswyr hefyd yn bwysig, gan y gallai hyn arwain at gynnydd yn nifer 
yr arbenigwyr/gwerthuswyr ac, yn eu tro, y buddiannau i Gymru.

Cynnydd hyd yma

Cyfarfu’r ‘gymuned ymarfer’ o arbenigwyr/gwerthuswyr o Gymru dair gwaith yn 2017. Unwaith 
eto, mae wedi bod yn fforwm defnyddiol ar gyfer trafod goblygiadau Brexit, wrth i’r grŵp 
bwysleisio nad oedd wedi dod ar draws unrhyw duedd yn y broses o werthuso cynigion o’r DU 
yn dilyn canlyniad y refferendwm. Mae’r trafodaethau hefyd wedi cynnwys gwybodaeth bwysig 
am y broses o wneud cais a meysydd pwnc sydd i ddod er mwyn helpu i sicrhau bod Cymru’n 
parhau i fanteisio i’r eithaf ar gyfleoedd yn Horizon 2020. Hefyd, mae Uned Horizon 2020 
wedi defnyddio’r cyfarfodydd i brofi’r syniadau diweddaraf ynghylch systemau cymorth posibl, 
gan gynnwys cwmpas yr ail gais ERDF am gynigion ymchwil ac arloesi.

Mae gweithgarwch y ‘gymuned ymarfer’ wedi ymestyn y tu hwnt i gyfarfodydd, wrth i faterion 
allweddol hefyd gael eu trafod dros e-bost ac wrth i aelodau o’r ‘gymuned’ gefnogi gweithdai 
thematig drwy roi cyflwyniadau ar yr hyn sy’n gwneud cais da.

Er enghraifft…

Bu cynnydd sylweddol yn nifer yr arbenigwyr o Gymru a ddewiswyd i werthuso cynigion ers FP7.  
Mae hyn yn gadarnhaol ond, o ystyried maint ac ehangder rhaglen Horizon 2020, mae’n amlwg 
bod lle i fwy o lawer os yw Cymru am ddylanwadu i’r eithaf. Mae trafodaethau â’r ‘gymuned 
ymarfer’ wedi tynnu sylw at bwysigrwydd cadw eich proffil gwerthuswr a’ch CV ar y Porth 
i Gyfranogwyr yn gyfredol er mwyn gwella’r siawns o gael eich dewis. Dylai’r rhai â phrofiad 
mewn diwydiant nodi hynny ar eu proffil; nid oes angen PhD arnoch i ddangos arbenigedd 
perthnasol mewn diwydiant. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein canllaw ar ‘Y buddion 
sydd ynghlwm wrth fod yn un o Arbenigwyr/Gwerthuswyr Horizon 2020’58 a luniwyd mewn 
partneriaeth â’r ‘gymuned ymarfer.’59

58. Y buddion sydd ynghlwm wrth fod yn un o Arbenigwyr/Gwerthuswyr Horizon 2020  
www.gov.wales/docs/wefo/publications/horizon/161026-horizon-expert-cy.pdf

59. Cymuned ymarfer arbenigwyr a gwerthuswyr Cymru www.gov.wales/docs/wefo/publications/horizon/161026experts-and-evaluators-cy.pdf 

http://gov.wales/docs/wefo/publications/horizon/161026-horizon-expert-cy.pdf
http://gov.wales/docs/wefo/publications/horizon/161026experts-and-evaluators-cy.pdf
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Edrych ymlaen

Bydd y ‘gymuned ymarfer’ yn parhau i gyfarfod yn rheolaidd yn ystod 2018. Un pwnc trafod 
allweddol fydd datblygu FP9.

Gyda chymorth yr arbenigwyr/gwerthuswyr, disgwylir y bydd sesiynau ‘dosbarth meistr’ pellach 
ar lunio cais llwyddiannus yn cael eu cynnal mewn meysydd pwnc allweddol ledled Cymru.

Bydd y posibilrwydd o ymgysylltu â’r grŵp yn ehangach, er enghraifft, drwy fforymau ar-lein, 
hefyd yn cael ei ystyried.

Bydd Uned Horizon 2020 yn parhau i annog rhanddeiliaid i enwebu unigolion fel arbenigwyr/
gwerthuswyr. Mae’r gallu i wneud hynny yn cael ei feithrin drwy fuddsoddi cyllid ERDF mewn 
modd strategol.

Arbenigedd yng Nghymru yn llywio newid cymdeithasol

Drwy adeiladu ar fuddsoddiadau cyllid hanesyddol yr UE mewn ymchwil carbon isel, er enghraifft 
y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel60 a SEREN61, a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau RegioStar62 
mae gan Gymru gronfa sylweddol o arbenigedd sy’n helpu i lywio datblygiadau mewn newidiadau 
byd-eang fel ynni a’r angen am economi carbon isel.

Mae prosiect FLEXIS63 wedi cael £15m o gyllid ERDF i ddatblygu ymchwil i systemau ynni hyblyg 
gan gwmpasu rhwydweithiau ynni integredig, dulliau storio a chynhyrchu ynni integredig, 
byw’n glyfar yn yr amgylchedd adeiledig, a thanwyddau a systemau ynni’r ddaear. Er enghraifft, 
mae’r Athro Nick Jenkins o Brifysgol Caerdydd yn ymchwilio i’r ffordd y mae’n rhaid i systemau 
ynni esblygu er mwyn darparu cyflenwadau cynaliadwy, diogel a fforddiadwy dros y 30 mlynedd 
nesaf. Mae ei ymchwil yn adeiladu ar ymchwil saith academydd a’u hymchwilwyr yn y Ganolfan 
ar gyfer Cynhyrchu a Chyflenwi Ynni Adnewyddadwy mewn modd Integredig (CIREGS). 
Mae’r grŵp ymchwil yn cymryd rhan mewn dau brosiect ynni Horizon 2020: ym mhrosiect 
MAGNITUDE64, Pmae’r Athro J Wu a Dr C Ugalde-Loo yn cyflwyno mwy nag erioed o hyblygrwydd 
drwy’r broses o integreiddio cludwyr aml-ynni, ac yn InnoDC65, mae Dr J Liang yn ymchwilio 
i adnoddau arloesol ar gyfer gridiau gwynt a DC ar y môr.

Hefyd, ceir llawer o gysylltiadau ag ymchwilwyr o’r radd flaenaf a gefnogir drwy gynllun 
Sêr Cymru. Er enghraifft, mae’r Athro Andrew Barron, cadair ymchwil Sêr Cymru mewn Carbon 
Isel, Ynni a’r Amgylchedd, yn un o brif ymchwilwyr FLEXIS ond mae hefyd yn bwriadu datblygu 
prosiect Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol (RICE) a arweinir gan Brifysgol Abertawe mewn 
partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Nod y prosiect yw sicrhau newid trawsnewidiol drwy drosi 
prosesau arloesol i leihau allyriadau CO2 a lleihau faint o ynni a deunyddiau crai a ddefnyddir gan 
Ddiwydiant Trwm.

Mae buddiannau eilaidd yr arbenigedd hwn yng Nghymru hefyd i’w gweld ym mhrosiect dŵr glofa 
Caerau66, sef datrysiad ynni gwyrdd arloesol sy’n defnyddio hen lofa fel ffynhonnell geothermol 
o ynni gyda thechnoleg pympiau gwres a rhwydwaith o bibellau yn helpu i wresogi tua 150 o 
gartrefi gerllaw. Mae’r prosiect, a gefnogir gan £6.5m o gyllid ERDF, yn adeiladu ar arbenigedd 
a ddatblygwyd o dan brosiect SEREN ac mae’n cydweithio â’r cynllun SPECIFIC67, ‘Adeiladau yn 
Orsafoedd Pŵer’ a gyllidir gan yr UE.

Mae’r mas critigol hwn o arbenigedd yn golygu bod Cymru’n llunio ac yn dylanwadu ar 
dueddiadau o ran datblygu technoleg, gan gyllido rhaglenni a pholisiau a rheoliadau perthnasol 
yng Nghymru, y DU ac yn rhyngwladol.

60. Y Sefydliad Ymchwil Carbon Isel: www.lcri.org.uk/
61. Prosiect SEREN: www.grc.engineering.cf.ac.uk/research/seren/
62. Regiostar: www.ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
63. FLEXIS: www.sewales-ret.co.uk/flexis-flexible-integrated-systems/
64. MAGNITUDE: www.cordis.europa.eu/project/rcn/211956_en.html
65. InnoDC: www.cordis.europa.eu/project/rcn/211663_en.html
66. Prosiect dŵr glofa Caerau: www.gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180119-eu-boost-9m-project-use-mine-water-to-warm-

homes/?skip=1&lang=cy
67 Prosiect SPECIFIC: www.specific.eu.com/

http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180119-eu-boost-9m-project-use-mine-water-to-warm-homes/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/newsroom/environmentandcountryside/2018/180119-eu-boost-9m-project-use-mine-water-to-warm-homes/?skip=1&lang=cy
http://www.specific.eu.com/
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77 
o gynnydd yn y rhai 
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2000 
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ERDF mewn 
ymchwil a  
datblygu ers 
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€30m  
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eleni

29%  
o’r cyfranogwyr 
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yng Nghymru

€83m 
o gyllid wedi’i 
sicrhau
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eleni
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£0.4m 
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€3m

Uchafbwyntiau Horizon 2020  
yng Nghymru yn 2017


