
 

Gwahodd ceisiadu am 
Bartneriaethau SMART 

  

Gwahodd ceisiadau  
 

Mae Partneriaethau SMART yn cynnig help ariannol i brosiectau cydweithredol ac arloesol 
sydd angen help arbenigwyr arnyn nhw i dyfu, i fod yn fwy cynhyrchiol ac yn fwy cystadleuol.  
 
Nod Partneriaethau SMART yw cefnogi prosiectau cydweithredol, gyda phwyslais clir ar 
wella capasiti a gallu busnesau Cymru i ddatblygu gweithgareddau ymchwil a datblygu trwy 
eu cysylltu â chyrff ymchwil ac â chynorthwyydd i'w helpu i weithio ar brosiect penodol sy'n 
datblygu gwasanaeth, cynnyrch neu broses newydd, a hynny’n unol ag Arbenigo Craff. 
 
Caiff ei gynnig i fusnesau Cymreig a chyrff ymchwil yng Nghymru. Mae'n rhaid i'r prosiect 
ddangos y bydd cydweithredu effeithiol yn digwydd ac y bydd yn cyflenwi effeithiau posibl o 
safbwynt economi Cymru a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  

Bydd y cyllid yn ariannu 50% o gyfanswm costau cymwys y prosiect. Bydd yn rhaid 
i’r partner busnes dalu gweddill costau cymwys y prosiect. Rhoddir y cyllid i’r 
sefydliad ymchwil. 

  
Hyd y prosiectau: 6 i 12 mis 

Nid yw gwaith ymchwil dan gontract a gwasanaethau ymchwil yn gymwys. 
 
  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â'ch Rheolwr Datblygu Ymchwil 

De-ddwyrain Cymru - Julie Cunnington-Hill - Julie.Cunnington@gov.wales 

De-orllewin Cymru - Terry Stubbs - terry.stubbs@gov.wales  

Gogledd a Chanolbarth Cymru - Samantha Williams – samantha.williams@gov.wales  

Nodiadau Cyfarwyddyd 
 

 Rhaid i bob cais ac ymholiad gael ei gyflwyno i Natalie Crawley drwy ddefnyddio'r cyfeiriad e-
bost natalie.crawley@gov.wales  

Bydd angen i chi ddangos bod angen cyllid sector cyhoeddus er mwyn i'ch prosiect fynd yn 
ei flaen. Os byddwch yn dechrau'r prosiect cyn cael unrhyw gymeradwyaeth ffurfiol, ni fydd 
y prosiect yn gymwys. 

Fe'ch cynghorir i ymgysylltu â'ch Rheolwr Datblygu Arloesedd SMART er mwyn sicrhau 
bod eich syniad am brosiect posibl yn cyd-fynd â'r cais hwn. 
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Nodau Partneriaethau SMART 

 Hwyluso'r broses o drosglwyddo gwybodaeth a thechnoleg mewn perthynas ag ymchwil 

a datblygu a rhannu sgiliau technegol a busnes. 

 Defnyddio'r sylfaen wybodaeth i ysgogi a gwella gwaith ymchwil a datblygu a wneir gan 

y sylfaen wybodaeth 

 Rhoi hyfforddiant yn y cwmni i bartneriaid wella eu sgiliau ymchwil a datblygu, eu sgiliau 

busnes a'u sgiliau arbenigol. 

Mae'r person cyswllt wedi'i leoli o fewn y busnes a bydd yn datblygu'r prosiect ac yn ei roi ar 
waith.  Bydd yn cwrdd â'i oruchwyliwr academaidd/ymchwil o fewn y sefydliad ymchwil yn 
rheolaidd er mwyn datblygu'r prosiect.  Yn ystod y cyfnod y bydd y person cyswllt yn gweithio 
ar y prosiect, bydd yn meithrin gwybodaeth a sgiliau ymchwil a datblygu newydd ac yn eu 
trosglwyddo i aelodau o staff presennol y cwmni, gan ymgorffori'r galluoedd newydd ym mhob 
rhan o'r cwmni. 
 

Bydd Partneriaethau SMART yn cydweithio'n agos â chyfres gweithrediadau SMART 
Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau bod pob partner busnes sy'n rhan o'r prosiectau yn 
ymwybodol o'r cymorth parhaus i ddatblygu unrhyw gyfleoedd masnachol a nodir a manteisio 
arnynt. 

 
Gall busnesau nodi cyfleoedd ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu a datblygu gwybodaeth 
wyddonol a thechnegol newydd sy'n arwain at ddatblygu a masnacheiddio cynhyrchion, 
prosesau a gwasanaethau arloesol. Disgwylir hefyd y bydd busnesau yn manteisio ar 
ganlyniadau'r gwaith ymchwil a datblygu drwy ddulliau cymorth ychwanegol.  
 

Mae ariannu prosiectau sy'n cynnwys partneriaethau rhwng sefydliadau ymchwil a busnesau 
yn lleihau risg ariannol a thechnegol ac yn annog prosesau cyfnewid gwybodaeth, datblygiad 
cadwyni cyflenwi a gweithio cyfochrog ar heriau cymhleth.  Bydd y cyllid hefyd yn helpu i 
feithrin gallu o fewn y busnes. 

 
Beth yw Prosiect Cydweithredol? 

 
Mae gwaith ymchwil a datblygu cydweithredol yn annog busnesau ac ymchwilwyr i gydweithio 
ar brosiectau arloesol mewn meysydd o wyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg sy'n bwysig yn 
strategol.  Mae cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd llwyddiannus yn deillio o hyn, 
gan gyfrannu at dwf busnes a thwf economaidd.   
 
Pwy all wneud cais? 

 
Rhaid i'r cais, a gaiff ei ddatblygu ar y cyd gan bob parti, gael ei gyflwyno gan Sefydliad 
Ymchwil yng Nghymru a busnes BBaCh yng Nghymru.  
 
Er mwyn bod yn gymwys i'w ystyried i gael cyllid, rhaid i bob ymgeisydd ddangos a chyflwyno 
tystiolaeth o'r canlynol:   
 

 Mae'r partner arweiniol yn Sefydliad Ymchwil yng Nghymru  

 Mae'r prosiect wedi'i lywio gan fusnes gyda’r busnes sydd wedi’i leoli yng Nghymru’n 
gallu dangos yn glir bod ganddo'r gallu a'r adnoddau i fanteisio ar ganlyniadau'r prosiect. 
Gall busnesau y tu allan i Gymru gael eu hystyried mewn achosion eithriadol. Mae’n 
rhaid i bob prosiect allu dangos effaith a manteision clir a chadarnhaol i economi Cymru  

 Perthnasedd strategol i'r busnes ac arloesedd 

 Ysgogol a heriol i'r tîm academaidd 

 

 Deallusol heriol i'r person cyswllt. 



 
Beth yw amodau'r cyllid ac ar gyfer beth y gellir ei ddefnyddio? 

 
Amodau  
 

Caiff y cyllid ar gyfer y prosiectau hyn ei ariannu'n rhannol gan Lywodraeth Cymru. 
 
Bydd y cyllid yn cefnogi 50% o gyfanswm costau cymwys y prosiect. Y partner busnes fydd 
yn talu'r balans sy'n weddill o gyfanswm costau cymwys y prosiect.  Gall yr arian cyfatebol 
gan y busnes fod mewn arian parod neu mewn nwyddau.  Caiff y cyllid ei ddyfarnu i'r 
sefydliadau ymchwil. 
 
Bydd pob gweithgarwch at ddiben y prosiect yn unig, caiff ei gynnal am isafswm cost er 
mwyn cyflawni'r canlyniadau bwriedig, ni fydd yn dyblygu nac yn disodli pecynnau cymorth 
presennol a bydd yn cydymffurfio â Rheoliadau Cymorth Gwladwriaethol a Rheoliadau 
Ewropeaidd. 
 
Gellir defnyddio'r cyllid ar gyfer prosiectau sydd rhwng 6 a 12 mis o hyd. 

Costau cymwys  
 
Mae'r costau cymwys ar gyfer prosiectau yn cynnwys costau uniongyrchol sy'n gysylltiedig 
â'r canlynol: 
 

 Costau cyflogaeth y person cyswllt  

 Datblygiad y person cyswllt  

 Teithio a chynhaliaeth (y DU yn unig) 

 Cyfarpar, defnyddiau traul (ddim yn gyfalaf) 

 Goruchwyliwr Sylfaen Gwybodaeth 

Recriwtio'r person cyswllt 
 

Dau opsiwn: 

 Mae'r person cyswllt yn cael ei gyflogi'n ffurfiol gan y Sefydliad Ymchwil.  Y busnes a'r 

Sefydliad Ymchwil sy'n penderfynu pwy i'w benodi.  

 Gall y person cyswllt fod wedi'i gyflogi gan y busnes eisoes gyda'i gostau cyflog yn cael 

eu defnyddio fel cyfraniad at arian cyfatebol y busnes ar gyfer y prosiect.  Rhaid i'r cais 

nodi'n glir y bydd yr unigolyn yn ymroddedig i weithio ar y prosiect.    

 
Darpar berson cyswllt: 

Dylai fod yn gymwysedig gyda chymhwyster/cymwysterau a phrofiad sy'n cyfateb i 
ofynion cyflawni'r prosiect (BTEC, Diploma lefel 3 o leiaf) 

 



Mae’n rhaid i’r person cyswllt gael ei recriwtio a’r prosiect ddechrau o fewn 3 mis i anfon y llythyr 
cynnig grant. 

Y broses o wneud cais 

Fe'ch cynghorir i gysylltu â'ch Rheolwr Datblygu Ymchwil penodol, a fydd yn trafod eich 
prosiect ac yn nodi'r gofynion a'r cymhwysedd ar gyfer y cais. 

 
 

Sut y caiff y cais ei arfarnu? 

 
Caiff y cais ei arfarnu yn ôl y meini prawf a ganlyn: 

Effaith 
 Dangos cyfle sylweddol i gael effaith ar effeithiau economaidd y 

busnes/sefydliad a Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
 Y cyfle i gynyddu capasiti a galluoedd yn y busnes/sefydliad i 

ddatblygu gweithgareddau ymchwil a datblygu 

Arloesedd 
 Mae’n rhaid i fusnesau allu nodi cyfleoedd ar gyfer prosiectau ymchwil a datblygu a 

datblygu gwybodaeth wyddonol a thechnegol newydd sy’n arwain at ddatblygu a 
masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau arloesol. 

Her 
 Herio arferion y busnes/sefydliad partner a’r farchnad(marchnadoedd) y mae’n 

gweithredu ynddynt 
 Rhaid iddo sbarduno a herio’r tîm academaidd gan eu galluogi i droi ymchwil yn 

allu masnachol. Arwain at ddatblygu deunydd astudio achosion perthnasol 
fasnachol sylweddol gan y Sefydliad Ymchwil i ddangos effaith i hybu ei raglenni 
ymchwil ac addysgu 

 Her ddeallusol i’r person cyswllt sy’n darparu cyfle gyrfa clir iddo. 

Cydlyniant 
 Cwmni gydag uchelgais strategol i dyfu ond sy’n methu gwneud hyn 

oherwydd diffyg gwybodaeth fewnol 
 Sail wybodaeth gyda’r wybodaeth briodol 
 Person cyswllt gyda’r wybodaeth a’r cymwysterau priodol i weithio ar y prosiect i 

ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ymchwil a datblygu newydd a’u trosglwyddo i 
aelodau staff newydd y cwmni, gan ymgorffori’r galluoedd newydd ledled y cwmni o 
ganlyniad 

 Cynllun prosiect realistig sy’n dangos sut y bydd gwybodaeth yn cael ei 
throsglwyddo gydag allbynnau penodol a meddwl wedi’i roi i ymgorffori gallu 
parhaus unwaith y daw’r prosiect i ben, y gellir gweld ei bod yn gysylltiedig â’r 
achos busnes. 

 
Canllawiau ar gyfer Gwneud Cais 
 

Mae'r canllawiau llawn ar gyfer gwneud cais ar gael i'w gweld yn adran Cymorth a 
Chyllid gwefan Expertise Wales https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy  a gan 
eich Rheolwr Datblygu

https://businesswales.gov.wales/expertisewales/cy


 


