
Canllaw i Ffurflen Gais Partneriaethau SMART  
Galwad Treigl 

 

 

Pwrpas y ddogfen hon yw rhoi canllaw i ymgeiswyr sy'n llenwi'r Cais ar gyfer 
SMARTCymru. Mae'r canllaw hwn yn esbonio'r wybodaeth fydd y Swyddog Arfarnu 
yn chwilio amdani yn y cais. 

Noder fod pob adran yn berthnasol i bob partner.  

ADRAN 1: Y CAIS   

  Canllawiau 

Crynodeb o'r 
Prosiect 

 Rhowch deitl i'ch prosiect, enw y sefydliad ymchwil a'r busnes, 
faint o gyllid y gwnaethpwyd cais amdano yn ogystal â hyd y 
prosiect 

1a Canllawiau 

Crynodeb o'r 
Prosiect 

Mae'r adran hon yn rhoi cyflwyniad i'ch prosiect ar gyfer staff 
Llywodraeth Cymru gan gynnwys yr aseswyr. Ni chaiff ei 
ddefnyddio i ddosbarthu i'r cyhoedd a dylai gynnwys, yn fyr: 
    •    Y nod/au cyffredin 

 Y broblem dan sylw. Beth yw anghenion busnes ac/neu 
yr her dechnolegol 

 Yr ateb. Sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r broblem a 

sut fydd hyn yn gwella'r sefyllfa bresennol. 

 Y cyfle. Beth yw'r cyfle o fewn y farchnad a beth sy'n 
cael ei gynnig o ganlyniad i'r cydweithio. 

 Y manteision. Y gwahaniaeth fydd y prosiect yn ei 
wneud i bob partner a'r canlyniadau disgwyliedig. 

1b Canllawiau 

Disgrifiad cyhoeddus 
o'r prosiect 

Er mwyn cydymffurfio ag arferion gorau y llywodraeth ar 

dryloywder a bod yn agored mae gan Lywodraeth Cymru 

ddyletswydd i gyhoeddi gwybodaeth sy'n gysylltiedig â 

phrosiectau sy'n cael eu hariannu. Rhowch ddisgrifiad byr 

o'ch prosiect mewn ffordd y byddai'r cyhoedd yn ei ddeall a 

pheidiwch â datgelu unrhyw wybodaeth gyfrinachol. 

Efallai y byddai Llywodraeth Cymru yn dymuno ail-ddrafftio'r 
disgrifiad hwn er cysondeb o ran terminoleg ond dim ond drwy 
ymgynghori â'r  
prif bartner cyn cyhoeddi.(Peidiwch â defnyddio mwy na 250  
gair). 
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1c Canllawiau 

Hanes a Chefndir y 
prosiect 

Disgrifiwch yn fyr unrhyw waith blaenorol (technegol, 

masnachol, Hawliau Eiddo Deallusol) sydd wedi arwain at y 

prosiect hwn. A oes unrhyw ran o'r gwaith hwn wedi ei ariannu 

o'r blaen, ac os felly rhestrwch y swm(symiau) a ffynhonnell 

(ffynonellau) y cyllid yr ydych wedi'i dderbyn. Eglurwch y 

berthynas bresennol rhwng partneriaid a sut y daethoch i fod 

ar y prosiect hwn? 
 

ADRAN 2: MANYLION Y BARTNERIAETH 

2a Canllawiau 

Partner Arweiniol Rhowch yr holl fanylion cyswllt perthnasol ar gyfer y sefydliad 
ymchwil. Y person a enwir fydd y prif bwynt cyswllt ar gyfer 
unrhyw ymholiadau sy'n gysylltiedig â'r cais. 

2b Canllawiau 

Manylion y Busnes Rhowch fanylion cyswllt ar gyfer y partner busnes gan benodi 
prif gyswllt. 

2c Canllawiau 

Arolygydd busnes  Rhowch fanylion cyswllt yr arolygydd busnes. Bydd y person a 
enwir yn gweithredu fel arolygydd y prosiect. 

2d Canllawiau 

Manylion arolygydd y 
busnes 

Rhowch fanylion arbenigedd a phrofiad 
sy'n dangos eu bod y person iawn i arolygu'r  
person Cyswllt. 

2e Canllawiau 

Trefniadau pontio Mae arolygu'r person cyswllt yn hollbwysig i fesur llwyddiant  y 
prosiect. Y disgwyliadau yw y dylai y rhan fwyaf o amser y 
prosiect  
ddigwydd ar safle'r cwmni.Dylai'r person cyswllt  
dderbyn isafswm o 0.5 diwrnod yr wythnos ar gyfartaledd 
o arolygiaeth (ag eithrio yn ystod amser teithio) gan yr 
Arolygydd  
Academaidd (a enwir yn adran 2g). 

Pan fydd cyfnodau o amser y person cyswllt yn cael eu treulio 
yn y Sefydliad Ymchwil, mae'n rhaid i'r arolygydd busnes roi yr 
un math o ymrwymiad. (a enwyd yn adran 2c) 

2f Canllawiau 

Prif leoliad y person 
cyswllt 

Noder a fydd y person cyswllt wedi ei leoli yn y  
cyfeiriad busnes. 

2g Canllawiau 

Arolygydd 
Academaidd  
 

Rhowch fanylion cyswllt yr arolygydd academaidd. 

2h Canllawiau 

Manylion yr 
Arolygydd  
Academaidd   

Rhowch fanylion arbenigedd a phrofiad fydd 
yn dangos eu bod y person iawn i arolygu'r  
Person Cyswllt.  
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ADRAN 3: Y CYNNIG BUSNES 

3a Canllawiau 

Yr angen ac / neu 
yr her (y broblem 
dan sylw) 

Eglurwch anghenion busnes ac / neu yr her dechnolegol sy'n 

gyrru'r prosiect hwn. Disgrifiwch yr her o ran ymchwil a'r prif 

broblemau technegol i'w goresgyn. Beth yw cyflwr presennol y 

dechnoleg a'r ymchwil a'i chyfyngiadau. Disgrifiwch pa 

opsiynau yr ydych wedi edrych arnynt a pham nad yw'r rhain 

wedi'u datblygu. Disgrifiwch yr ysgogiad ar gyfer y prosiect ac 

eglurwch sut y mae hyn yn cyd-fynd ag amcanion pob partner. 

3b Canllawiau 

Sut fyddwch chi yn 
mynd i'r afael ag 
anghenion neu her y 
prosiect 

Eglurwch sut y byddwch yn mynd i'r afael â'r angen neu yn 

herio sut yr oedd y partneriaid yn cefnogi ei gilydd wrth fynd i'r 

afael â'r angen. Eglurwch sut y bydd hyn yn gwella'r sefyllfa 

bresennol a beth sy'n newydd am hyn. A oes unrhyw heriau o 

ran Hawliau Eiddo Deallusol, ac os oes, sut fydd hyn yn cael 

ei reoli? Eglurwch sut y mae heriau y maes ymchwil a nodwyd 

yn gwthio'r ffiniau. 

 

3c Canllawiau 

Cyfleoedd 
masnachol 

ar gyfer y prosiect  

Rhowch grynodeb o'r cyfleoedd yn y farchnad ar gyfer y 

prosiect.  Rhowch fanylion maint a strwythur y farchnad. 

Pwy yw cyflenwyr presennol y farchnad a beth yw eu 

cryfderau a'u gwendidau? Eglurwch y cyfleoedd masnachol 

ac neu arloesi ar gyfer pob partner gan gynnwys unrhyw 

gyfleoedd ym maes Hawliau Eiddo Deallusol. 

3d Canllawiau 

Manteision i 
bartneriaid ac 
effeithiau tymor hwy 

Eglurwch y prif fanteision i bob partner a'r effaith a ragwelir 

arnynt yn y tymor hwy. Eglurwch sut y byddwch yn 

dosbarthu a chyfathrebu canlyniadau'r prosiect hwn i bawb 

sydd â diddordeb a'r gymuned yn ehangach. 
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ADRAN 4: Y PROSIECT AC ADNODDAU  

4a Canllawiau 

Llywodraethu 
prosiect 

Disgrifiwch sut y mae'r strwythur llywodraethu yn briodol wrth 
lywio cyfeiriad strategol y cydweithredu, gan gynnwys asesu 
cynnydd a gwerthuso unrhyw amrywiad sylweddol dilynol i'r 
prosiect. 

4b Canllawiau 

Prosiect 
rheoli 

Eglurwch strwythur rheoli y prosiect fydd yn rheoli llinellau 
adrodd, datblygiadau y prosiect, yn rheoli newid a'r cyfathrebu  
rhwng y strwythur llywodraethu, bwrdd y prosiect  
a rhanddeiliaid perthnasol. 

Disgrifiwch y prosesau a'r dulliau a ddefnyddir i reoli'r prosiect i 
sicrhau eu bod yn briodol ac yn cynnwys: 

 cofnodi a monitro datblygiad y prosiect, 

 rheoli ansawdd allbynnau, 

 gwneud penderfyniadau a rheoli newid, 

 rheoli risgiau, 

 dysgu a phroblemau, 

 rheoli Hawliau Eiddo Deallusol a 

 Cyfathrebu rhwng bwrdd y prosiect, y strwythur 
llywodraethu a rhanddeiliaid gan gynnwys dosbarthu 
canlyniadau i'r gymuned ehangach. 

Eglurwch y trefniadau ar gyfer rheoli Cymorth Gwladwriaethol, 

cyllidebau ac adrodd yn ôl i Lywodraeth Cymru. 

4c Canllawiau 

Cynllun cyflawni'r 
prosiect  
 

Eglurwch yr hyn sydd angen i bob partner ei gyflawni a pham 
fod hyn yn bwysig. Os yn berthnasol disgrifiwch y canlynol: 

 beth mae'r cynllun yn ei gynnwys 

 y pethau sydd ei angen eu sefydlu ymlaen llaw 

 unrhyw bethau sy'n dibynnu ar y prosiect 

 rhagdybiaethau allweddol 

 cynllun o safon 

Rhowch Atodiad mewn PDF o hyd at 2 dudalen o A4 yn nodi'r 
prif gerrig milltir a'r pecynnau gwaith. Ar gyfer pob pecyn 
gwaith, nodwch gyfanswm y gost a neilltuo perchennog, 
rhowch ddisgrifiad o'r cerrig milltir, yr hyn sydd angen ei 
gyflawni, pecynnau gwaith ac adnoddau. 

4d Canllawiau 

Risgiau'r Prosiect Eglurwch prif risgiau a heriau y prosiect hwn, gan gynnwys y 
rhai hynny sy'n gysylltiedig â meysydd technegol a masnachol 
a hefyd ar gyfer y cydweithio ei hun. Os oes Eidda Deallusol yn 
debygol o gael 
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  ei greu, eglurwch pwy fydd yn berchen arno, sut y caiff ei 
ddiogelu a'i ddefnyddio. Eglurwch, ble yn berthnasol, gefndir yr 
Hawliau Eiddo Deallusol a ddaw i'r prosiect gyda phob partner.  

  
Eglurwch sut y mae pob partner yn deall y risgiau sy'n 

gysylltiedig â'u gwaith. 

  
Mae'n ofynnol i bartneriaid drefnu cytundeb Eiddo Deallusol 
sy'n golygu y gall bawb ei ddefnyddio. 

4e Canllawiau 

Ychwanegedd Esboniwch pam y mae angen cymorth ariannol Partneriaethau 
SMART er mwyn i'r prosiect hwn fynd yn ei flaen, a beth 
fyddai'n digwydd hebddo?  Os ydych hefyd yn ceisio cael 
unrhyw gymorth gan y sector cyhoeddus, rhowch fanylion 
megis swm y cyllid y gwnaethpwyd cais amdano, i ba sefydliad 
y gwnaethoch gais iddynt, amserlen ddisgwyliedig a pha 
gymorth fydd hyn yn ei gynnwys. 

 

ADRAN 5: EFFAITH EHANGACH 

5a Canllawiau 

Prosiect yn cyflawni i 
Gymru 

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn 
gofalu am les cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a 
diwylliannol Cymru. Mae saith nod llesiant yn y Ddeddf, a'r 
pedwar canlynol sydd fwyaf perthnasol: 

7 Nod Llesiant 

 Cymru lewyrchus 

 Cymru gydnerth 

 Cymru iachach 

 Cymru sy’n fwy cyfartal 

 Cymru o gymunedau cydlynus 

 Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu 

 Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang 

Am ragor o wybodaeth ewch i: 
http://gov.wales/topics/people-  http://gov.wales/topics/people-and- 
communities/people/future-generations-
act/?skip=1&lang=cy 
 

Disgrifiwch effeithiau tymor byr, canolig a hir y prosiect i 

Gymru gyda'r amserlenni a ragwelir. Y prif feysydd i'w 

hystyried yw: 

Twf gallu Ymchwil a Datblygu ac/neu gapasiti mewn 

sefydliadau ymchwil sy'n arwain at ragor o gyllid Ymchwil a 

Datblygu ac Arloesi. 

Effeithiau economaidd yng Nghymru trwy ddatblygu 

cyfleoedd gwerth uchel am swyddi a chynhyrchu gwell 
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 neu gystadlu o fewn neu tu allan i'r cydweithredu yng Nghymru. 

Effaith ar heriau cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol 

ac / neu heriau ehangach, gan gynnwys mwy o sgiliau o 

fewn neu y tu allan i'r cydweithio yng Nghymru.   

Eglurwch sut y bydd yr effeithiau hyn yn cael eu mesur.  

 

ADRAN 6: CEFNOGI'R PROSIECT A RHESTR WIRIO 

Adran 6a Canllawiau 

Cefnogaeth gan y 
prif ymgeisydd 

Dylai'r adran hon gael ei llofnodi gan lofnodwr awdurdodedig 
a'r prif ymgeisydd.  

Adran 6b Canllawiau 

Ymrwymiad gan  
bartneriaid 
masnachol  
 

Dylai pob un o'r partneriaid masnachol lofnodi'r adran hon. 
 

Adran 6c Canllawiau 

Cais  
Rhestr wirio 

Mae'n rhaid ticio yr adran hon yn unol â hyn, gan ddangos bod 
yr wybodaeth angenrheidiol sydd ei hangen wedi ei chynnwys 
a chadw ato. 

  Canllawiau 

Cymorth 
Gwladwriaethol 

Penderfynwyd bod y rhaglen Partneriaeth SMART yn dod 
o dan "dim angen hysbysu" o dan Gymorth 
Gwladwriaethol. 

Nid oes cymorth ariannol uniongyrchol i'r partner busnes o 
fewn Partneriaethau SMART ac yn wir mae busnesau yn 
cyfrannu 50% o gostau eu prosiect fel arfer yn ogystal â'u 
costau eu hunain o gyfrannu at brosiect a chostau manteisio 
ar ganlyniadau prosiect. Hefyd, disgwylir i bartneriaid 
Partneriaid SMART roi cyhoeddusrwydd i'w cyfraniad yn y 
rhaglen, ac os yn briodol, i ddarparu astudiaeth achos o'r 
prosiect a'r manteision i bob partner. Adran 6d Canllawiau 

Cyflwyno eich cais Anfonwch eich cais a'r holl atodiadau mewn ebost  
at natalie.crawley@gov.wales 

Mae'n rhaid ichi anfon copi caled wedi'i lofnodi o'ch cais at: 

Natalie Crawley 
Partneriaethau SMART 
Llywodraeth Cymru 
Canolfan QED 
Main Avenue 
Ystad Ddiwydiannol Trefforest 
Trefforest 

CF37 5YR 
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ADRAN 7: ATODIADAU ARIANNOL  

Atodiad 1 Canllawiau 

Ariannol Mae cynllun ariannol priodol yn rhoi hyder y bydd partneriaid 
Atodiadau yn bodloni eu hymrwymiadau ariannol a chydymffurfedd. 

  
Mae'n rhaid cwblhau'r adran hon i ddangos manylion a 
dadansoddiad o'r costau sy'n ofynnol ar gyfer y prosiect, gan 
gynnwys gwariant pob chwarter a chostau cymwys ac arian 
cyfatebol. 

  
Sicrhau fod pob adnodd yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau 
er mwyn sicrhau'r canlyniadau a fwriedir; mae'r costau cyn ised 
â phosib ar gyfer yr adnoddau sydd eu hangen ac yn briodol ar 
gyfer lefel y buddsoddiad.  
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