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Sut i gynnal cynllun Gwasanaeth o Fudd Economaidd Cyffredinol 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cefndir 
 
Mae gwasanaethau o fudd economaidd cyffredinol (services of general economic 
interest neu SGEI) yn wasanaethau y mae'r wladwriaeth am eu darparu i'r cyhoedd ond 
nad ydynt yn cael eu darparu'n ddigonol gan rymoedd y farchnad yn unig.  
 
Mae pecyn SGEI yn cynnwys Fframwaith SGEI, Penderfyniad SGEI (sef 'Rheoliad 
Eithriad Bloc SGEI' neu 'SGEIBER') a Rheoliad de minimis SGEI, y mae pob un 
ohonynt yn wahanol i'r rheolau cyffredinol ar gymorth gwladwriaethol. 
 
 
Fframwaith SGEI 
 
Mae Fframwaith SGEI yn nodi o dan ba amodau y gellir rhoi cymorth gwladwriaethol ar 
ffurf iawndal gwasanaethau cyhoeddus. 
 
Er mwyn defnyddio Fframwaith SGEI, bydd angen i chi'n gyntaf roi gwybod i'r Comisiwn 
Ewropeaidd (CE) beth rydych am ei wneud ac aros am benderfyniad. Gall hyn fod yn 
broses hir a chymhleth, ond gall olygu bod modd i chi wneud llawer mwy nag y byddai 
wedi bod yn bosibl o dan agweddau eraill ar becyn SGEI. 
 
Os hoffech roi cymorth yn unol â Fframwaith SGEI, dylech gysylltu â'r Tîm Cymorth 
Gwladwriaethol: state.aid@gov.wales. 
 
 
Penderfyniad SGEI (SGEIBER) 
 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut i gynnal cynllun Gwasanaeth 
o Fudd Economaidd Cyffredinol (Service of General Economic Interest neu SGEI).  
Nid yw'r canllawiau hyn yn grynodeb o becyn SGEI y Comisiwn Ewropeaidd: 

 2012/C 8/03 (Fframwaith SGEI); 

 2012/21/UE (Penderfyniad SGEI y Comisiwn); 

 360/2012 (Rheoliad de minimis SGEI) 

I swyddogion Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, y trydydd sector a sefydliadau 
sy'n derbyn cymorth o dan gynllun SGEI y bydd y canllawiau hyn fwyaf perthnasol. 

Nid yw'r canllaw hwn yn cymryd lle cyngor cyfreithiol y dylid ei geisio mewn 
achosion unigol. Mae'r canllawiau'n gywir ar adeg eu cyhoeddi ond noder bod y 
gyfraith yn newid yn gyson. 

Gellir gweld manylion llawn pecyn SGEI yn: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html 

PWYSIG – dylech ddefnyddio'r canllawiau hyn ar y cyd â'r fersiwn lawn o 
becyn SGEI.  

 

mailto:state.aid@gov.wales
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/sgei.html
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Mae SGEIBER yn nodi pa gymorth y gellir ei roi heb roi gwybod i'r CE yn gyntaf. Er bod 
hyn yn ei gwneud yn bosibl i awdurdodau cyhoeddus weithredu'n gynt o lawer i sicrhau 
bod cymorth yn ei le, y gwir amdani yw bod terfyn ar yr hyn y gall darparwyr ei 
gynorthwyo a gwerth y cymorth y gallant ei roi. Rhaid i gymorth a roddir o dan y 
Penderfyniad hwn gael ei ategu gan 'Act Ymddiriedaeth', ond proses gymharol syml yw 
hon. 
 
Os ydych yn ystyried rhoi cymorth drwy SGEIBER, dylech ddarllen Atodiad 1 a 
defnyddio Rhestr wirio A yn Atodiad 3 i'ch helpu.  
 
 
Rheoliad de minimis SGEI 
 
Mae Rheoliad de minimis SGEI yn nodi faint o gymorth gwladwriaethol sydd, ym marn y 
CE, yn rhy fach i effeithio ar gystadleuaeth, sef llai na €500,000 dros gyfnod o dair 
blynedd (y flwyddyn gyllidol bresennol a'r ddwy flynedd gyllidol ddiwethaf) i un fenter yn 
yr achos hwn.   

 
Er bod Rheoliad de minimis SGEI yn cynnig llawer iawn o hyblygrwydd wrth roi cymorth 
gwladwriaethol, dim ond pan fetho popeth arall a phan na fydd yn bosibl trefnu yswiriant 
ar gyfer y cyllid o dan y Fframwaith nac o dan SGEIBER y dylid ei ddefnyddio. 
 
Mae hyn yn bwysig am y rhesymau canlynol: 
  

 Rhaid i unrhyw gymorth de minimis diwydiannol (Rheoliad y Comisiwn (UE) 
Rhif 1407/2013), cymorth de minimis amaethyddol (Rheoliad y Comisiwn (UE) 
Rhif 1408/2013) ac unrhyw gymorth de minimis pysgodfeydd a dyframaethu 

(Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 717/2014) a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn 
gyllidol bresennol a'r ddwy flynedd gyllidol flaenorol gael ei ystyried mewn 
cyfrifiadau, a allai leihau'r swm sydd ar gael yn fawr; 
 

 Gall fod sefydliad wedi derbyn cyllid de minimis o sawl ffynhonell wahanol, a 
gellir cyrraedd y trothwy o €500,000 yn gyflym;  
 

 Gall fod yn anodd gweinyddu cymorth de minimis SGEI. 
 
Fel gyda Phenderfyniad SGEI uchod, rhaid i ddarparwyr cymorth ysgrifennu at y 
darparwr ac ymddiried y gwasanaeth iddo cyn rhoi'r cymorth. 
 
Os ydych yn ystyried rhoi cymorth de minimis SGEI, dylech ddarllen Atodiad 2 a 
defnyddio Rhestrau gwirio B ac C yn Atodiad 3 i'ch helpu.  
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ATODIAD 1 – Defnyddio cynllun Penderfyniad SGEI (SGEIBER) 

Er mwyn cynnal cynllun Seilwaith SGEIBER, rhaid rhoi'r gweithdrefnau cywir ar waith.   

Cam 1 – Cadarnhewch fod darpariaethau SGEIBER yn gymwys 

A yw'r cyllid ar gyfer: 

(a) Rhoi gofal meddygol gan ysbytai, gan gynnwys gwasanaethau brys; 

(b) Cysylltu ynysoedd drwy'r awyr neu'r môr, gyda thraffig blynyddol cyfartalog o lai 

na 300,000 o deithwyr; 

(c) Darparu: 

a. Porthladdoedd, gyda thraffig blynyddol cyfartalog o lai na 200,000 o 

deithwyr; 

b. Meysydd awyr, gyda thraffig blynyddol cyfartalog o lai na 300,000 o 

deithwyr. 

(d) Cyflawni amcanion cymdeithasol: 

a. Iechyd a gofal hirdymor; 

b. Tai cymdeithasol ar gyfer pobl ddifreintiedig; 

c. Gofal plant; 

d. Y cyfle i ymuno â'r farchnad lafur ac ailintegreiddio ynddi. 

Os ydych wedi ateb 'ydy' i un o'r senarios uchod, yna mae'n debygol y bydd 

darpariaethau SGEIBER yn gymwys. 

Cam 2 – Sicrhewch fod y cymorth rydych am ei roi yn gydnaws â holl amodau 

SGEIBER 

Dim ond os yw'n bodloni holl delerau ac amodau SGEIBER, ac felly'r cynllun 

cofrestredig, yr ystyrir bod cymorth yn gydnaws â chymorth gwladwriaethol. Bydd angen 

cadarnhau bod pob buddsoddiad yn bodloni'r telerau hyn. Gallwch ddefnyddio Rhestr 

wirio A yn Atodiad 3 o'r ddogfen hon i'ch helpu. 

Hefyd, bydd angen i chi gadw tystiolaeth ategol er mwyn dangos bod yr holl delerau ac 
amodau wedi cael eu bodloni oherwydd, os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn gofyn, 
bydd angen i chi allu dangos bod y cymorth a roddwyd gennych yn cadw at y rheolau. 
 

Cam 4 – Cadarnhewch eich bod wedi cofrestru ar gyfer monitro datganiadau 

chwemisol  

Ysgrifennwch at Uned Cymorth Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru i ddweud 

eich bod yn defnyddio SGEIBER gan nodi enw cyswllt, rhif ffôn a chyfeiriad e-

bost. Mae angen y wybodaeth hon ar yr Uned Cymorth Gwladwriaethol am ei bod 

yn cydgysylltu'r broses o fonitro datganiadau chwemisol yng Nghymru. Mae 

angen i'r Uned gael unigolyn cyswllt ar gyfer pob sefydliad sy'n darparu cyllid 

drwy SGEIBER. Cyfeiriad e-bost yr Uned Cymorth Gwladwriaethol yw: 



ATODIAD 1 

 

 
 

state.aid@gov.wales  

Y cyfeiriad post yw: 

Yr Uned Cymorth Gwladwriaethol, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays 2, Caerdydd, 
CF10 3NQ 

mailto:state.aid@gov.wales
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ATODIAD 2 – Rhoi cymorth de minimis SGEI  
 
Cam 1 – cadarnhewch gymhwysedd 
 
Mae rhai cyfyngiadau yn y Rheoliad de minimis sy'n golygu na all mathau penodol o 
gwmnïau na sectorau penodol dderbyn cymorth de minimis. Mae'r cyfyngiadau hyn 
wedi'u nodi yn Rhestr wirio B yn Atodiad 3. 
 
Mae'r trothwy de minimis yn is ar gyfer rhai sectorau. Mae gwybodaeth am hyn ar gael 
yn Rhestrau gwirio B ac C yn Atodiad 3. 

 
Rhestr wirio B Amodau cyffredinol Rheoliad de minimis 

SGEI 
 

Rhestr wirio C (bydd angen i chi 
ddefnyddio Rhestrau gwirio B ac C) 

Amodau ychwanegol Rheoliad de minimis 
SGEI ar gyfer benthyciadau a gwarantau  

 
 
Cam 2 – cadarnhewch faint o gymorth de minimis y mae'r buddiolwr eisoes wedi'i 
dderbyn  
 
Rhaid i bob menter sy'n gofyn am gymorth de minimis ddatgan faint o gymorth de 
minimis o bob math ac o bob ffynhonnell arall y mae wedi'i dderbyn yn ystod ei 
blwyddyn gyllidol bresennol a'i dwy flynedd gyllidol flaenorol. Dylai'r datganiad hwn 
gynnwys unrhyw gymorth de minimis diwydiannol, amaethyddol a physgodfeydd a 
dyframaethu y gall fod wedi'i dderbyn yn ogystal â chymorth de minimis SGEI; rhaid 
cynnwys cyfanswm y cymorth de minimis y mae wedi'i dderbyn yn eich cyfrifiadau. 
Rhaid iddi wneud hyn yn ysgrifenedig.   
 
At y dibenion hyn, mae menter yn golygu unrhyw sefydliad unigol neu ddau neu fwy o 
sefydliadau yr ystyrir eu bod yn gysylltiedig. Ystyr 'cysylltiedig' yw: 
 
Dwy fenter neu fwy lle mae un neu fwy o'r canlynol yn berthnasol: 
 

 Rhanddeiliaid neu aelodau o un fenter sydd â'r mwyafrif o'r hawliau pleidleisio 
mewn menter arall; 

 Mae gan un fenter yr hawl i benodi neu gael gwared ar fwyafrif corff gweinyddol, 
rheoli neu oruchwylio menter arall; 

 Mae contract rhwng y mentrau, neu ddarpariaeth ym memorandwm neu 
erthyglau cymdeithasu un o'r mentrau, yn galluogi un ohonynt i ddylanwadu'n fwy 
ar y llall; 

 Gall un fenter, drwy gytundeb, reoli hawliau pleidleisio'r mwyafrif o randdeiliaid 
neu aelodau mewn menter arall yn llwyr. 

  
Enghraifft nodweddiadol o fenter gysylltiedig yw is-gwmni o dan berchenogaeth lwyr. 
 
Gan fod angen gwneud hyn cyn y gallwch roi cymorth, efallai y byddwch am gynnwys y 
cais am wybodaeth mewn ffurflenni cais, gan ddibynnu ar natur y cynllun de minimis 
sydd ar waith. Gallwch hefyd ofyn am y wybodaeth ar wahân; mae Atodiad 3 Ffurflen 
1 isod yn dempled y gallwch ei addasu i ddiwallu eich anghenion. 
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Cam 3 – cadarnhewch nad yw'r trothwy de minimis wedi cael ei dorri  
 
Gellir rhoi cymorth ar wahanol ffurfiau, gan gynnwys grantiau, gwasanaethau â 
chymhorthdal, benthyciadau a gwarantau. Fodd bynnag, rhaid nodi beth yw'r grant gros 
cyfatebol ar gyfer pob un ohonynt. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gyfrifo swm y 
cymorth fel pe bai wedi cael ei roi fel grant. 
 
Yna, bydd angen i chi ei ychwanegu at y wybodaeth rydych eisoes wedi'i chasglu am 
unrhyw gymorth de minimis (o bob math) y mae'r buddiolwr wedi'i dderbyn yn flaenorol 
(gweler cam 2) er mwyn sicrhau nad yw'r trothwy o €500,000 wedi cael ei dorri. Os 
bydd y trothwy wedi cael ei dorri, yna ni allwch roi'r cymorth. 
 
Wrth gyfrifo gwerth y cymorth (a chyfrifo gwerth y trothwy), rhaid i chi ddefnyddio 
cyfradd gyfnewid y Comisiwn sy'n gymwys ar y diwrnod y caiff cyllid de minimis ei 
gynnig yn ysgrifenedig. Mae cyfradd gyfnewid y Comisiwn i'w gweld yn: 
 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm 
 
Mae enghraifft o'r ffordd y gallwch sicrhau nad yw'r trothwy de minimis wedi cael ei dorri 
i'w gweld isod: 
 

* Enghraifft fanwl (er mwyn sicrhau nad yw'r trothwy de minimis wedi cael ei 
dorri) * 

Derbyniodd cwmni ABC £25,000 ym mis Hydref 2015. 

Beth fyddai'r uchafswm cymorth de minimis y gellid ei roi ar 15 Mehefin 2016 os mai 6 
Ebrill hyd at 5 Ebrill yw ei flwyddyn gyllidol?  

 Cyfrifwch gyfanswm y cymorth de minimis a dderbyniodd y buddiolwr yn ystod y 
flwyddyn gyllidol bresennol a'r ddwy flynedd gyllidol flaenorol, h.y. 2013-14, 2014-
15, 2015-16; yn yr achos hwn, y cyfanswm yw £25,000. 

 Troswch yr uchafswm de minimis yn ewros ar y dyddiad perthnasol (15/06/2016) 
gan ddefnyddio'r gyfradd gyfnewid briodol (yn yr achos hwn, 0.76125), a 
didynnwch gyfanswm y cymorth de minimis a dderbyniodd y buddiolwr yn ystod y 
cyfnod cymwys (tair blynedd gyllidol). 

Gwerth y trothwy de minimis mewn sterling ym mis Mehefin 2016   
   £380,625 

Cymorth de minimis blaenorol a roddwyd yn ystod y tair blynedd gyllidol 
ddiwethaf  (£25,000) 

Cymorth de minimis heb ei ddefnyddio cyn cyrraedd y trothwy  
            £355,625 

 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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*Uchafswm y cymorth de minimis y gellir ei roi ar 15 Mehefin 2016 yw £355,625 * 

Ar gyfer gwarantau, mae hyd yn oed yn fwy hawdd cyfrifo gwerth y cymorth oherwydd, 
os caiff amodau penodol eu bodloni, ystyrir bod lefel y cymorth wedi cyrraedd y trothwy 
de minimis yn awtomaig. 
 
Ar gyfer gwarantau, cyrhaeddir y trothwy de minimis yn awtomatig: 
 

 Pan nad yw'r warant yn fwy nag 80% o'r benthyciad;   

 Pan fydd y swm gwarantedig yn €3,750,000 neu'n llai;  

 Pan gaiff y grant gros cyfatebol ei gyfrifo gan ddefnyddio premiymau harbwr 
diogel y Comisiwn Ewropeaidd neu fethodoleg y cytunwyd arni gyda'r Comisiwn 
cyn rhoi cymorth. 

 
Pan fydd telerau neu swm y benthyciad/gwarant yn llai, yna gall y swm gael ei 
ddosbarthu pro rata.  
  
Gellir gweld amodau benthyciadau yn Rhestr wirio C yn Atodiad 3.  

 
 
Cam 4 – rhowch wybod i'r derbynnydd am werth y cymorth de minimis 
 
Dylech ysgrifennu at yr ymgeisydd, ymddiried y Gwasanaeth o Fudd Economaidd 
Cyffredinol iddo a rhoi gwybod iddo am natur y cymorth de minimis. Dylech ddiffinio 
natur y rhwymedigaeth gwasanaethau cyhoeddus sy'n cael ei hymddiried i'r derbynnydd 
yn glir. Rhaid i chi bennu gwerth y cymorth, cyfeirio at Reoliad de minimis SGEI a 
chynnwys dolen i'r fersiwn lawn o'r Rheoliad hwnnw. Os na allwch wneud hyn ar adeg y 
dyfarniad, gallwch anfon crynodeb o'r cymorth a roddwyd, cyn belled â'ch bod yn 
ysgrifennu at y buddiolwr yn nodi gwerth llawn y cymorth pan fydd y grant wedi dod i 
ben. 
 
Yn y llythyr, rhaid i chi hefyd roi gwybod i'r buddiolwr am ei gyfrifoldebau, sy'n cynnwys 
datgan gwerth cymorth de minimis SGEI a dderbyniwyd wrth unrhyw gorff sy'n gofyn 
am y wybodaeth hon (bydd hyn fel arfer yn cael ei wneud pan fydd y buddiolwr yn 
gwneud cais am ragor o gyllid de minimis SGEI). 
 
Mae llythyr templed ar gael yn Atodiad 4 Ffurflen 1. 
 
 
Cam 5 – cydymffurfiwch â gofynion monitro 
 
Mae Rheoliad de minimis SGEI yn ei gwneud yn ofynnol i chi roi system ar waith i 
fonitro cymorth de minimis.   
 
Rhaid cadw cofnodion manwl o gymorth de minimis a roddwyd am 10 mlynedd o'r 
dyddiad y cafodd swm unigol o gymorth ei roi ddiwethaf neu, ar gyfer cynlluniau, o'r 
dyddiad y rhoddwyd y dyfarniad unigol diwethaf o dan y cynllun.  
 
Dylai cofnodion gynnwys:  
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 gwybodaeth a gasglwyd cyn rhoi'r cymorth (gan gynnwys faint o gymorth de 
minimis y mae'r buddiolwr wedi'i dderbyn yn ystod y flwyddyn gyllidol bresennol 
neu'r ddwy flynedd gyllidol flaenorol); 

 enw'r buddiolwr a'r cynllun; 

 faint o gymorth a roddwyd ac ar ba ddyddiad; 

 unrhyw wybodaeth arall sydd ei hangen i ddangos bod telerau ac amodau'r 
Rheoliad wedi cael eu bodloni.  

 
Gall y Comisiwn, o fewn 20 diwrnod gwaith, ofyn am wybodaeth ddigonol gan Aelod-
wladwriaethau sy'n dangos cydymffurfiaeth â Rheoliad de minimis SGEI. 
 
  
Crynodeb cyflym 
 
A ydych wedi ... 
 

Edrych ar y rhestr wirio a sicrhau bod yr holl delerau ac amodau 
wedi cael eu bodloni? 

 

Cadarnhau cymhwysedd? 
 

 

Cadarnhau faint o gymorth de minimis y mae'r buddiolwr wedi'i 
dderbyn yn ystod y flwyddyn gyllidol bresennol a'r ddwy flynedd 
gyllidol flaenorol? Cofiwch, dylai gynnwys pob math o gymorth de 
minimis. 

 

Cadarnhau gwerth y cymorth de minimis a bod y trothwy o 
€500,000 heb gael ei dorri? 

 

Rhoi gwybod i'r derbynnydd am werth y cymorth de minimis? 
 

 

Casglu a chadw cofnodion i ddangos bod y cymorth yn gydnaws â 
Rheoliad de minimis SGEI? 
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ATODIAD 3 – Rhestrau gwirio 
 
 
Atodiad 3 – Rhestr wirio A – Amodau Cyffredinol Penderfyniad SGEI (SGEIBER)  

Gwybodaeth am y gwasanaeth sy'n cael ei 
gynorthwyo 

Cadarnhewch 
Tystiolaeth 

Ategol a 
Gyflwynwyd 

Cadarnhewch fod 
y gwasanaeth sy'n 
cael ei gynorthwyo 
yn perthyn i un o'r 
sectorau canlynol: 
 
 
 

(a) Rhoi gofal meddygol gan 
ysbytai, gan gynnwys 
gwasanaethau brys; 

(b) Cysylltu ynysoedd drwy'r awyr 
neu'r môr, gyda thraffig 
blynyddol cyfartalog o lai na 
300,000 o deithwyr; 

(c) Darparu: 

 Porthladdoedd, gyda thraffig 
blynyddol cyfartalog o lai na 
200,000 o deithwyr; 

 Meysydd awyr, gyda thraffig 
blynyddol cyfartalog o lai na 
300,000 o deithwyr. 

(d) Cyflawni amcanion 
cymdeithasol: 

 Iechyd a gofal hirdymor; 

 Tai cymdeithasol ar gyfer 
pobl ddifreintiedig; 

 Gofal plant; 

 Y cyfle i ymuno â'r farchnad 
lafur ac ailintegreiddio ynddi. 

 

  

Cadarnhewch 
NAD yw'r 
gwasanaeth sy'n 
cael ei 
gynorthwyo:  

 Ym maes ymchwil feddygol yn 
bennaf; 

 Ym maes trafnidiaeth dros dir. 
 

  

Os yw'r derbynnydd yn darparu gwasanaethau eraill nad 
ydynt yn dod o dan SGEIBER, cadarnhewch y bydd yn 
gallu dangos drwy gyfrifon ar wahân na fydd y cymorth 
yn cael ei rannu. 

  

Gwybodaeth am drothwyon hysbysu 

Cadarnhewch na fydd iawndal yn fwy na €15 miliwn y 
flwyddyn ar gyfartaledd dros gyfnod yr ymddiriedaeth. 
 

 
 

 

Cadarnhewch na fydd cyfnod yr ymddiriedaeth yn fwy na 
10 mlynedd. 
 

  

  

Cadarnhewch fod  Cynnwys y Rhwymedigaeth   
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y llythyr 
ymddiriedaeth yn 
nodi pob un o'r 

canlynol: 
 

Gwasanaethau Cyhoeddus; 

 Hyd y Rhwymedigaeth 
Gwasanaethau Cyhoeddus; 

 Manylion y fenter sy'n derbyn; 

 Y diriogaeth dan sylw (lle y bo'n 
berthnasol); 

 Natur unrhyw hawliau llwyr-
gyfyngedig neu arbennig sy'n 
cael eu rhoi i'r fenter sy'n derbyn; 

 Disgrifiad o'r dulliau o gyfrifo, 
rheoli ac adolygu'r iawndal; 

 Y trefniadau ar gyfer osgoi 
gordalu iawndal ac adennill 
unrhyw iawndal a ordalwyd;  

 Cyfeiriad at Benderfyniad SGEI 
2012/21/UE. 
 

Gwybodaeth am baratoi adroddiadau 

Cadarnhewch eich bod wedi rhoi enw cyswllt a 
gwybodaeth ar gyfer gofynion adrodd i 
state.aid@gov.wales   
 

 
 
 

 

 

mailto:state.aid@gov.wales
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Atodiad 3 – Rhestr wirio B – Amodau cyffredinol Rheoliad de minimis SGEI 
 

Gwybodaeth am y fenter a gynorthwyir Cadarnhewch 

Tystiolaeth 

Ategol a 

Gyflwynwyd 

Cadarnhewch nad 

yw'r fenter yn 

perthyn i un o'r 

sectorau canlynol: 

 sectorau pysgodfeydd a 
dyframaethu; 

 cynhyrchu cynhyrchion 
amaethyddol; 

 prosesu a marchnata 
cynhyrchion amaethyddol 
lle mae swm y cymorth yn 
cael ei bennu ar sail pris 
neu nifer y cynhyrchion sy'n 
cael eu prynu neu eu rhoi ar 
y farchnad; 

 y sector glo; 

 y sector trafnidiaeth cludo 
nwyddau ar y ffyrdd. 

  

Cadarnhewch NAD 

yw'r fenter a 

gynorthwyir: 

Yn 'fenter mewn trafferth' o fewn 

yr ystyr yng nghanllawiau'r 

Gymuned ar gymorth 

gwladwriaethol ar gyfer achub ac 

ailstrwythuro cwmnïau mewn 

trafferth (Canllawiau'r Gymuned 

ar Gymorth Gwladwriaethol ar 

gyfer Achub ac Ailstrwythuro 

Cwmnïau mewn Trafferth 2004/C 

244/02). 

  

Cadarnhewch NAD 

yw'r fenter a 

gynorthwyir yn 

destun:  

Gorchymyn heb ei dalu i adennill 

cymorth y mae'r Comisiwn wedi 

datgan ei fod yn anghyfreithlon 

ac yn anghydnaws â'r farchnad 

Gyffredin. 

  

A yw'r sefydliad 

sy'n derbyn yn 

fenter gysylltiedig 

neu'n sefydliad ar 

wahân yn 

Diffinnir menter gysylltiedig fel 

menter lle mae unrhyw un o'r 

canlynol yn berthnasol: 

 Rhanddeiliaid neu aelodau o un 
fenter sydd â'r mwyafrif o'r 

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:244:0002:0017:EN:PDF
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gyfreithlon? 

 

hawliau pleidleisio mewn 
menter arall; 

 Mae gan un fenter yr hawl i 
benodi neu gael gwared ar 
fwyafrif corff gweinyddol, rheoli 
neu oruchwylio menter arall; 

 Mae contract rhwng y mentrau, 
neu ddarpariaeth ym 
memorandwm neu erthyglau 
cymdeithasu un o'r mentrau, yn 
galluogi un ohonynt i 
ddylanwadu'n fwy ar y llall; 

 Gall un fenter, drwy gytundeb, 
reoli hawliau pleidleisio'r 
mwyafrif o randdeiliaid neu 
aelodau mewn menter arall yn 
llwyr.  

 

Enghraifft nodweddiadol o fenter 

gysylltiedig yw is-gwmni o dan 

berchenogaeth lwyr. 

 

A yw'r sefydliad sy'n derbyn yn uno â sefydliad arall 

neu'n caffael sefydliad arall? 

  

Yn achos uno â menter arall neu gaffael menter arall, dylid ystyried unrhyw gymorth de 

minimis blaenorol a roddwyd i unrhyw un o'r mentrau sy'n uno wrth benderfynu a fydd 

unrhyw gymorth de minimis newydd sy'n cael ei roi i'r fenter newydd neu'r fenter sy'n 

caffael yn golygu ei bod yn mynd dros y trothwy de minimis. 

Gwybodaeth am y cymorth 

Cadarnhewch NAD 

yw'r cymorth ar gyfer 

unrhyw rai o'r 

gweithgareddau 

canlynol: 

 Gweithgareddau sy'n 
gysylltiedig ag allforio; 

 Cymorth sy'n ddibynnol ar 
ddefnyddio nwyddau 
domestig yn hytrach na 
nwyddau wedi'u mewnforio. 

  

Cadarnhewch y math 

o gymorth: 

 Grant; 

 Benthyciad cyhoeddus 
(cwblhewch restrau gwirio A 
a B); 

 Gwarant (cwblhewch restrau 
gwirio A a B). 
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Cadarnhewch nad oes 

unrhyw gymorth arall 

wedi cael ei roi ar 

gyfer yr un costau 

cymwys. 

Gellir cronni cymorth de minimis 

SGEI gyda mathau eraill o 

gymorth de minimis ar yr amod 

nad yw'n fwy na'r dwysedd 

cymorth uchaf na swm uchaf y 

cymorth sy'n gymwys. Ni ellir 

cronni cymorth de minimis SGEI 

gyda mathau eraill o gymorth. 

  

Gwybodaeth am y cyfrifiad 

Cadarnhewch y cyfnod cyfeirio cymwys (blwyddyn 

gyllidol bresennol a dwy flynedd gyllidol flaenorol y 

derbynnydd). 

  

Cadarnhewch faint (mewn sterling) o gymorth de minimis 

o bob math y mae'r derbynnydd wedi'i dderbyn yn ystod 

y cyfnod cyfeirio, ac ar ba ddyddiad: 

 Ar gyfer mentrau cysylltiedig, rhaid i chi gynnwys 

yr holl gymorth de minimis a roddwyd i'r 'grŵp' o 

fentrau. 

 Ar gyfer mentrau a unwyd, rhaid i chi gynnwys 

unrhyw gymorth de minimis y mae pob cwmni a 

unwyd wedi'i dderbyn. 

Blwch A  

Cadarnhewch ddyddiad y dyfarniad.    

Cadarnhewch werth €500,000 mewn sterling gan 

ddefnyddio cyfradd gyfnewid y Comisiwn ar ddyddiad y 

dyfarniad: 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contract
s/inforeuro/inforeuro_en.cfm 

Blwch B  

Cadarnhewch gyfanswm y cymorth de minimis (mewn 

sterling) rydych yn ei roi: 

Blwch C  

Cadarnhewch fod y symiau ym Mlychau A ac C yn hafal 

i'r swm ym Mlwch B neu'n llai ar ôl eu hadio: 

  

Gwybodaeth am weinyddu 

Cadarnhewch eich bod wedi ysgrifennu at y derbynnydd i 

ymddiried y Gwasanaeth o Fudd Economaidd Cyffredinol 

iddo a rhoi gwybod iddo am werth y cymorth. Sicrhewch 

fod y llythyr yn cyfeirio at Reoliad de minimis SGEI ac yn 

  

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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cynnwys dolen i'r rheoliad llawn, a'i fod yn nodi ei 

gyfrifoldebau (gweler Atodiad 4 Ffurflen 1).  
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Atodiad 3 – Rhestr wirio C – amodau ychwanegol y Rheoliad de minimis ar gyfer 

benthyciadau a gwarantau 

Gwybodaeth am y fenter a gynorthwyir 

Cadarnhewch eich bod wedi cwblhau Rhestr wirio B:   

Cadarnhewch nad yw'r fenter yn gwmni mewn trafferth:   

Cadarnhewch faint y fenter (busnes bach neu ganolig, neu fusnes 

mawr): 

  

Ar gyfer benthyciadau 

Cyfrifwyd grant gros cyfatebol y benthyciad fel cyfran o'r trothwy 

€500,000 gan ddefnyddio'r gyfradd gyfeirio gymwys: 

  

Ar gyfer gwarantau 

Cadarnhewch nad yw'r warant yn fwy nag 80% o'r benthyciad ac 

nad yw'r swm gwarantedig yn fwy na €3.75m, sy'n rhoi grant gros 

cyfatebol o €500,000: 

  

NEU 

Cyfrifwyd grant gros cyfatebol y warant ar sail premiymau harbwr 

diogel yn hysbysiad y Comisiwn ar warantau: 
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ATODIAD 4 Ffurflen 1: Cymhwysedd i dderbyn cymorth de minimis SGEI 

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i bennu gwerth unrhyw gymorth de minimis o bob 

math y mae'r cleient wedi'i dderbyn yn flaenorol er mwyn darganfod a yw'n bosibl 

rhoi cymorth de minimis SGEI. 

Efallai y bydd gweinyddwyr cymorth am ychwanegu'r wybodaeth berthnasol at eu 

ffurflenni cais, gan ddibynnu ar natur y cynllun de minimis sydd ar waith. 

 

Annwyl  

 

CYMORTH GWLADWRIAETHOL [TEITL Y CYNLLUN (OS YW'N GYMWYS)]: 

CYMORTH DE MINIMIS AR GYFER GWASANAETH O FUDD ECONOMAIDD 

CYFFREDINOL (SGEI) 

 

Mae'r Cytundeb hwn yn Act sy'n ymddiried cyfrifoldeb i'r Darparwr Gwasanaeth am 
ddarparu gwasanaeth o fudd economaidd cyffredinol at ddibenion Penderfyniad y 
Comisiwn ar 20 Rhagfyr 2011 ar gymhwyso Erthygl 106(2) o'r Cytuniad ar Weithrediad 
yr Undeb Ewropeaidd i roi cymorth gwladwriaethol ar ffurf iawndal gwasanaethau 
cyhoeddus i fentrau penodol sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau o fudd 
economaidd cyffredinol (Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 360/2012). 
 
Diben y Cytundeb hwn yw *RHOWCH FANYLION YMA*.  
 
Er mwyn lleihau unrhyw achosion o aflunio cystadleuaeth cymaint â phosibl, mae'r 
Comisiwn Ewropeaidd yn gosod terfynau ar faint o gymorth y gellir ei roi i sefydliadau 
sy'n gweithredu mewn marchnad gystadleuol. Mae'r llythyr hwn yn nodi'r hyn sydd ei 
angen er mwyn cydymffurfio â'r terfynau hynny. Dylech nodi'r gofynion a'r 
rhwymedigaethau yn ofalus. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r 
gweinyddwr cymorth. 
 
O dan Reoliad yr UE Rhif 360/2012 (Rheoliad Cymorth de minimis SGEI) fel y'i 
cyhoeddwyd yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd ar 25 Ebrill 2012, 
gellir rhoi cymorth hyd at €500,000 i unrhyw fenter unigol dros gyfnod o dair blynedd 
gyllidol (h.y. eich blwyddyn gyllidol bresennol a'ch dwy flynedd gyllidol flaenorol). Mae 
fersiwn lawn o'r Rheoliad i'w gweld yn: 
 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN  
 
Bydd unrhyw gymorth de minimis SGEI a roddir i chi o dan y cynllun hwn yn gymwys os 
hoffech wneud cais, neu os ydych wedi gwneud cais, am unrhyw gymorth de minimis 
SGEI arall. Gwerth y cymorth (neu amcangyfrifir mai gwerth y cymorth) o dan y cynllun 
hwn yw [*****]. Bydd angen i chi ddatgan y swm hwn wrth unrhyw gorff rhoi cymorth 
arall sy'n gofyn i chi faint o gymorth de minimis SGEI rydych wedi'i dderbyn. At 
ddibenion Rheoliad de minimis SGEI, rhaid i chi gadw'r llythyr hwn am dair blynedd o'r 
dyddiad ar y llythyr hwn a'i gyflwyno ar gais awdurdodau cyhoeddus yn y DU neu'r 
Comisiwn Ewropeaidd. (Gall fod angen i chi gadw'r llythyr hwn am fwy na 3 blynedd at 
ddibenion eraill.)   
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0360&from=EN
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Rhowch wybod inni nawr am unrhyw gymorth de minimis arall y gall eich menter ac 
unrhyw fentrau sy'n gysylltiedig â hi fod wedi'i dderbyn yn ystod eich blwyddyn gyllidol 
bresennol a'ch dwy flynedd gyllidol flaenorol, gan y bydd angen inni gadarnhau na fydd 
ein cymorth, o'i ychwanegu at yr hyn a dderbyniwyd yn flaenorol, yn golygu eich bod yn 
mynd dros y trothwy o €500,000 dros y tair blynedd gyllidol ddiwethaf). Dylai hyn 
gynnwys unrhyw gymorth de minimis diwydiannol a roddwyd yn unol â Rheoliad y 
Comisiwn (UE) Rhif 1407/2013, unrhyw gymorth de minimis amaethyddol a roddwyd yn 
unol â Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 1408/2013 ac unrhyw gymorth de minimis 
pysgodfeydd a dyframaethu a roddwyd yn unol â Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 
717/2014. Mae cymorth de minimis yn cynnwys nid yn unig grantiau, ond hefyd gymorth 
megis gwasanaethau ymgynghoriaeth, cyngor marchnata ac ati am ddim neu â 
chymhorthdal. Os ydych yn amau a yw'r cymorth blaenorol a dderbyniwyd wedi'i 
ddosbarthu'n gymorth de minimis, dylech ei gynnwys. Llofnodwch y datganiad atodedig 
i gadarnhau eich bod yn gymwys i dderbyn cymorth. 
 
Yn gywir 
 
- 

 
Datganiad am gymorth de minimis o bob math a dderbyniwyd 

 
 
Rwy'n cadarnhau bod fy nghwmni (ac unrhyw gwmni sy'n gysylltiedig ag ef) wedi 
derbyn y cymorth de minimis canlynol yn ystod y tair blynedd gyllidol flaenorol (h.y. y 
flwyddyn gyllidol bresennol a'r ddwy flynedd gyllidol flaenorol), gan gynnwys unrhyw 
gymorth de minimis SGEI a roddwyd yn unol â Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 
360/2012, unrhyw gymorth de minimis diwydiannol a roddwyd yn unol â Rheoliad y 
Comisiwn (UE) Rhif 1407/2013, unrhyw gymorth de minimis amaethyddol a roddwyd yn 
unol â Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 1408/2013 ac unrhyw gymorth de minimis 
pysgodfeydd a dyframaethu a roddwyd yn unol â Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 
717/2014: 
 

Corff a roddodd y 
cymorth 

Gwerth y cymorth Dyddiad y cymorth 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Rwy'n cydnabod, os na fyddaf yn bodloni'r Gofynion Cymhwysedd, y byddaf/byddwn yn 
agored i dalu'r pris llawn a fyddai fel arall yn daladwy mewn perthynas â'r 
gwasanaethau a dderbyniwyd. 
 
 
CWMNI.............................................................................................................. 
 
ENW'R CLEIENT............................................................................................... 
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LLOFNOD......................................................................................................... 
 
 
DYDDIAD.......................................................................................................... 
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ATODIAD 4 Ffurflen 2:Gwerth y cymorth de minimis SGEI a roddwyd  

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i roi gwerth gwirioneddol cymorth de minimis SGEI 

a roddir ar ddiwedd prosiect pan na fydd yn bosibl cyfrif union lefel y cymorth ar 

y dechrau, er enghraifft, fel rhan o gynllun cymorth busnes lle y gellir darparu 

gwasanaeth hyd at uchafswm. 

Enw'r 

Prosiect______________________________________________________________________ 

 

Rhoddwyd cymorth de minimis SGEI. 

 

Rwyf i, ____________________(cynrychiolydd y noddwr), ar ran 

_________________(y noddwr), yn cadarnhau bod ____________________ (y cleient) 

wedi derbyn y cymorth de minimis canlynol ar y rhaglen uchod: 

 

Natur y Cymorth Gwerth y Cymorth 

£ 

Dyddiad y Cymorth 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Llofnodwyd ar ran y 

noddwr____________________________________________________________ 
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Enw_________________________________________________________________________ 

 

 

Llofnodwyd ar ran y 

cleient_____________________________________________________________ 

 

 

Enw_______________________________________________________________________ 

 

 
 

 


