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pam cydweithio? 
Mae gweithio gyda phrifysgolion a cholegau yn golygu bod 
busnesau o bob maint ac ar bob cam yn eu datblygiad yn gallu 
cysylltu ag arbenigedd, sgiliau a chyfleusterau fydd yn eu helpu 
i yrru arloesi a gwella eu cystadleurwydd yn sylweddol. Dyma rai 
rhesymau dros ystyried cydweithio:

• Mae’n cynnig estyniad hyblyg i’ch adnoddau ymchwil a datblygu

•  Mae’n eich galluogi chi i ddefnyddio cyfarpar a chyfleusterau 
arbenigol na fyddai fel arall ar gael yn rhwydd

•  Mae’n lleihau costau drwy ddefnydd tymor byr o sgiliau, 
gwybodaeth ac arbenigedd

• Mae’n gwrthbwyso risg drwy rannu’r daith datblygu

• Mae’n helpu wrth ymgeisio am gyllid ymchwil pellach

•  Mae’n lleihau’r amser mae’n ei gymryd i gael cynnyrch 
i’r farchnad

•  Mae’n darparu cyfleoedd i ddatblygu ac estyn rhwydweithiau 
gydag academyddion a busnesau o’r un anian

•  Mae’n dod â phersbectifau newydd ac yn ehangu eich 
gorwelion busnes

•  Mae’n helpu i greu gweithlu â sgiliau a gwella ansawdd 
ymchwil a datblygu mewnol

• Mae’n codi proffil eich busnes.
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datrysiadau doethach 

Mae arloesi wrth wraidd busnesau llwyddiannus. Waeth beth yw 
maint neu ystod eich cwmni, mae arloesi’n chwarae rôl hanfodol o 
ran gwneud eich busnes yn fwy cynhyrchiol, effeithlon a 
chystadleuol.

Mae ein prifysgolion a’n colegau yn bwerdai arloesi. 

Gall gwneud defnydd o’r syniadau, y canlyniadau, y sgiliau a’r 
cyfleusterau ymchwil da sydd yn y sefydliadau academaidd fod yn 
hwb i’ch busnes. Gall eich helpu chi i ddatblygu cynhyrchion 
newydd ac arloesol neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli. Gall eich 
helpu chi i wella prosesau a systemau i gynyddu cynhyrchedd a’r 
amser y cymer i gyrraedd y farchnad. A gall eich helpu i gysylltu â 
sgiliau lefel uchel ac ehangu eich sail gwybodaeth ymhell y tu hwnt 
i’ch galluoedd cyfredol.

Gall eich busnes ymgysylltu â phrifysgolion a cholegau mewn nifer 
o ffyrdd, gan gynnwys:

• Ymchwil contract ac ymgynghori

• Ymchwil a Datblygu cydweithredol

• Arbenigedd penodol a mynediad at sgiliau lefel uchel

• Cyfnewid pobl a gwybodaeth

• Defnyddio cyfarpar a chyfleusterau arbenigol

•  Mynediad at eiddo deallusol academaidd ar gyfer 
masnacheiddio a datblygu

Mae tîm Arloesi Llywodraeth Cymru yn ei gwneud yn haws i 
fusnesau yng Nghymru weithio gyda phrifysgolion a cholegau yn 
y DU a thu hwnt, gan roi cymorth, cyllid a chyngor drwy amryw 
fecanweithiau cymorth.
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Partneriaeth Ymchwil 
yn Denu Cyllid o Ewrop 

Mae’r cwmni cynhyrchu cyfryngol o Gaerdydd, Machine 
Productions, yn cyflogi amrywiaeth eang o awduron, 
cyfarwyddwyr a thalent o Gymru a’r DU o ganlyniad i ymchwil 
cydweithredol gyda Moving Image Wales, Prosiect Trosglwyddo 
Gwybodaeth yng Nghanolfan Ymchwil ac Arloesi y Diwydiannau 
Creadigol (CIRIC) 
ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe.

A hwythau’n awyddus i fanteisio ar lwyddiant eu cyfres fyw 
gyntaf, Tati’s Hotel, bu Machine Productions yn cydweithio â’r 
arbenigedd ymchwil yn Moving Image Wales i ganfod ffordd o 
fanteisio ar gyfleoedd i gynyddu potensial cynnwys digidol ar 
draws platfformau dosbarthu lluosog, megis symudol, gemau, 
teledu a ffilm.

Gyda chefnogaeth Moving Image Wales yn ystod cam datblygu’r 
cynigion, perswadiodd Machine Productions gyllidwyr ei fod yn 
werth buddsoddi yn eu syniadau cyfryngol, gan lwyddo i sicrhau 
grant datblygu cyfryngol Ewropeaidd unigryw.



ehangu adnoddau

Gall y buddion a ddaw yn sgil ymchwil a datblygu llwyddiannus fod 
yn sylweddol, ac mae sicrhau’r adnoddau cywir yn elfen hanfodol 
o’r llwyddiant hwnnw. Mae gallu cael gafael ar y cyfarpar neu’r 
cyfleusterau iawn ar yr amser iawn yn broblem i lawer o fusnesau. 
Nid yw buddsoddi mewn cyfleusterau arbenigol megis labordai 
neu siambrau profi am y cyfnod cyfyngedig y bydd eu hangen 
arnoch chi yn rhywbeth y gallwch chi ei gyfiawnhau. Gall cyfarpar 
arbenigol fod naill ai’n rhy ddrud i’w brynu neu yn anodd ei gael 
yn y farchnad ac yn aml mae angen arbenigedd technegol penodol 
i’w ddefnyddio a’i weithredu’n effeithiol.

Mae prifysgolion a cholegau wedi buddsoddi miliynau o bunnoedd 
mewn cyfleusterau, cyfarpar a staff arbenigol a gall busnesau 
wneud defnydd o’r adnodd gwerthfawr hwn.

Efallai fod angen cyfarpar arbenigol arnoch i dreialu a phrofi 
cynnyrch newydd. Efallai fod angen i chi gael darn penodol o 
feddalwedd neu gynhyrchu prototeip. Efallai fod angen ystafell 
lân arnoch, neu labordy ymchwil arbenigol neu siambr brofi. Gall 
prifysgolion a cholegau ddarparu hyn i gyd a mwy.

Gan ddibynnu ar natur eich prosiect, gallwch ddefnyddio’r 
cyfleusterau a’r cyfarpar unwaith yn unig neu’n rheolaidd. Gellir 
darparu hyfforddiant i chi ei weithredu eich hun, neu yn fwy 
arferol, mae cymorth technegydd wrth law i sicrhau eich bod yn 
gwneud y defnydd gorau ohono.

Mae gwneud defnydd o’r adnodd hwn yn ffordd effeithiol o 
ychwanegu at alluoedd eich busnes a chyflawni eich amcanion.
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Potensial ar Gyfer Cael Effaith 
Wirioneddol ar Fywydau Pobl
Mae prosiect cydweithredol dwy flynedd 
rhwng Coleg Peirianneg Prifysgol 
Abertawe a diwydiant yn helpu i ddatblygu 
cymhorthion resbiradol sy’n efelychu 
perfformiad ysgyfaint iach. Bydd y prosiect 
hynod o arloesol hwn, a fydd hefyd yn 
sicrhau nad yw tolchenau’n ymffurfio yn y 
dyfeisiadau, yn golygu y bydd cleifion sydd 
ar hyn o bryd yn methu â symud yn gallu 
mwynhau ansawdd bywyd gwell.

Mae’r cwmnïau o Abertawe, Haemair Ltd, 
Haemaflow Ltd a DTR Medical Ltd wedi 
ymuno â Phrifysgol Abertawe i weithio ar 
y prosiect sy’n adeiladu ar bum mlynedd 
o gydweithio ffrwythlon rhwng Haemair, 
Prifysgol Abertawe ac Ysbyty Treforys. 

Bydd canlyniad llwyddiannus yn sicrhau 
diogelwch ac effeithiolrwydd yr ysgyfaint 
artiffisial a bydd yn arwain at amrywiaeth 
eang o gymwysiadau posibl mewn 
Meddygaeth a Gwyddor Chwaraeon ac 
Ymarfer Corff.

Drwy’r cydweithio hwn, mae’r busnesau 
wedi sicrhau eu bod wedi gallu defnyddio 
cyfarpar ac arbenigedd na fyddent fel arall 
wedi’i gael. Mae hyn wedi helpu i leihau’r 
risg technegol sy’n gysylltiedig â’r cam 
hwn yn y prosiect. Mantais arall i nifer o’r 
partneriaid busnes yw eu bod bellach mewn 
sefyllfa gryfach i sicrhau buddsoddiad 
pellach.



rhagori ar y disgwyliadau 

Yn aml bydd angen cymorth ychwanegol ar fusnesau i ddatblygu 
prosiect newydd a’i gyflwyno i’r farchnad, a gall gweithio gyda 
phobl sydd ar y blaen o ran ymchwil eich helpu i ragori ar eich 
disgwyliadau. Ymchwil cydweithredol yw busnes a phrifysgol 
neu goleg yn dod at ei gilydd i weithio gyda’i gilydd ar broblem 
gyffredin. Mae ymchwilwyr academaidd a gwyddonwyr yn darparu 
eu gwybodaeth a’u harbenigedd gan weithio ochr yn ochr â’u 
cymheiriaid busnes drwy gydol y prosiect ymchwil.

Mae eich busnes ar ei elw drwy gael cyswllt agos â’r wybodaeth 
ddiweddaraf am bwnc. Mae talent newydd yn adnewyddu timau 
prifysgolion yn rheolaidd gan ddod â phersbectifau newydd i 
broblemau. Mae ganddynt syniadau ac agweddau gwahanol 
ac nid ydynt yn gaeth i feddylfryd diwydiant. Gyda’ch gilydd 
gallwch archwilio syniadau a phrofi potensial gwahanol opsiynau 
i ganolbwyntio ar y rhai mwyaf dichonadwy a hefyd osgoi 
methiannau posibl.

Yn gyffredinol caiff prosiectau ymchwil eu hariannu ar y cyd gan 
y busnes a phrifysgol neu goleg, ac yn aml byddant yn denu cyllid 
gan y llywodraeth a chymorth gan gorff yn y sector gyhoeddus.

Gall prosiectau amrywio o gydweithio sylfaenol rhwng dau bartner 
– busnes a sefydliad academaidd – i brosiectau ymchwil cymhleth 
sy’n cynnwys llawer o bartneriaid o ran yr elfennau busnes ac 
academaidd.
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Helpu i Sicrhau Llwyddiant Masnachol 
Gyda chymorth nifer o brifysgolion Cymru, 
mae’r entrepreneur Frank Edwards wedi 
datblygu clawr matres ‘deallus’ sy’n atal 
cleifion rhag datblygu briwiau gwasgu 
neu ddoluriau gwely. Mae system Synidor 
yn cynnwys clawr matres tafladwy gyda 
synhwyrydd unigryw yn gysylltiedig ag 
uned larwm gweledol a sain sy’n hysbysu 
staff meddygol os nad yw claf yn symud 
yn rheolaidd. Gyda thua 20% o gleifion 
mewn ysbytai’n dioddef doluriau gwely, 
amcangyfrifir fod 4% o wariant y GIG 
yn cael ei wario ar y broblem hon, ar 
gost o dros 1 biliwn bob blwyddyn.

Mae cwmni Mr Edwards wedi’i leoli 
yn y Sefydliad Gwyddorau Bywyd ym 
Mhrifysgol Abertawe, ac yno gall fanteisio 

ar gyfleusterau ac arbenigedd penodol. 
Wrth ddatblygu system Synidor, cafodd 
gymorth gan amrywiaeth o arbenigwyr o 
nifer o brifysgolion. Gweithiodd yn agos ag 
arbenigwyr yn y maes hwn yn Rhwydwaith 
Briwiau Cymru. Cafodd gymorth arbenigwyr 
yn PDR, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer 
Dylunio Cynnyrch ac Ymchwil Datblygu i 
ddatblygu cas ar gyfer uned y larwm. Hefyd 
cafodd gymorth Prifysgol Morgannwg 
i gynllunio’r bwrdd cylched electronig. 
Mae hyn wedi arwain at gynhyrchu’r 
fersiynau cyn-gynhyrchu cyntaf yn Tsieina 
ac mae’r cynnyrch wedi cymryd cam 
enfawr ymlaen ar ei daith ddatblygiadol.



hwb i’ch ymennydd

Mae gan brifysgolion a cholegau gyfoeth o wybodaeth, 
arbenigedd a sgiliau sy’n ddwfn ac eang. Gall busnesau elwa ar yr 
adnodd cyfoethog hwn i ddiweddaru gwybodaeth fewnol, llenwi 
bwlch sgiliau neu ddod â syniadau ffres i brosiect.

Boed y prosiect rydych chi’n gweithio arno’n un tactegol tymor byr 
neu yn un strategol tymor hirach, mae amrywiaeth o ffyrdd y gall 
y busnes ymgysylltu â’r sail hon o wybodaeth, o leoliadau gwaith a 
secondiadau i swyddi noddedig neu drwy fyrddau ymgynghorol.

Mae nifer o raglenni’n hwyluso cyswllt â phobl hynod o 
gymwysedig a all weithio yn eich cwmni ar brosiect penodol. 
Gallant eich helpu drwy arwain prosiect newydd, datrys problem 
dechnolegol neu gynyddu eich gallu ymchwil ac ehangu eich 
gwybodaeth.

Mae trosglwyddo gwybodaeth fel hyn yn uniongyrchol i gyfeiriad 
penodol yn eich galluogi chi i ddatblygu datrysiadau arloesol a 
fydd yn tyfu’r busnes, gwella perfformiad y busnes ac ymwreiddio 
arloesi. Mae hefyd yn darparu cyswllt uniongyrchol â phrosiectau 
cyflenwol eraill yn y brifysgol neu’r coleg.
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Cymorth Arbenigol yn 
Creu Canlyniadau Proffidiol 
Bydd hanner miliwn o boteli o gel barbiciw 
a gynhyrchir gan gwmni o Gymru ac a 
werthir mewn archfarchnadoedd bob 
blwyddyn yn fwy diogel i ddefnyddwyr 
diolch i wyddonwyr mewn dwy brifysgol.

Mae’r cwmni o’r Wyddgrug, Tiger Tim 
Products Ltd, y gwneuthurwr gel barbiciw, 
ciwbiau barbiciw a chyneuwyr tân mwyaf 
yn y byd, wedi bod yn gweithio gyda’r 
Ganolfan Trosglwyddo Gwybodaeth 
Biopolymerau Diwydiannol i wneud 
eu cynhyrchion yn fwy diogel ac yn 
fwy amgylcheddol gyfeillgar. Cynllun 
cydweithredol rhwng y Ganolfan Polymerau 
Toddadwy ym Mhrifysgol Glynd ^wr a’r 

Ganolfan Biogyfansoddion ym Mhrifysgol 
Bangor yw’r Ganolfan Trosglwyddo 
Gwybodaeth Biopolymerau Diwydiannol.

Mae canlyniadau’r prosiect yn arwyddocaol. 
Mae Tiger Tim nawr yn gallu ail-becynnu 
eu prif gynnyrch gel barbiciw gan nad 
oes angen dosbarthiad R65 arno bellach 
– sy’n golygu nad yw’r cynnyrch yn 
beryglus i ddefnyddwyr os caiff ei lyncu’n 
ddamweiniol. Yn ogystal â’r ailddosbarthu, 
mae adwerthwr mawr yn y DU wedi 
rhestru’r cynnyrch a disgwylir canlyniadau 
proffidiol pellach.



datrys problemau anodd

Y llwybr traddodiadol i fusnesau ymgysylltu â phrifysgolion 
a cholegau yw drwy ymchwil contract ac ymgynghori.

Mae’r busnes yn talu i ymchwilwyr prifysgol ymgymryd â 
darn penodol o ymchwil ar ei ran. Bydd y busnes yn derbyn 
canlyniadau’r ymchwil ond nid yw’n ymwneud yn weithredol â’r 
gwaith ar wahân i’w gomisiynu. Mae cwmnïau’n aml yn defnyddio 
ymchwil contract ar gyfer darnau penodol o ymchwil marchnad 
a phrofi yn agos at y farchnad, a bydd prifysgolion yn tueddu i 
godi o leiaf y gost economaidd lawn ar gyfer y gwaith hwn.

Yn ogystal â’r ymglymiad ffurfiol hwn, ni ddylid tanbrisio grym 
cysylltiadau llai ffurfiol. Mae rhwydweithio gyda busnesau eraill 
ac academyddion mewn digwyddiadau, cyfarfodydd a grwpiau 
diddordeb arbennig yn weithgaredd pwysig i fusnesau arloesol.

Mae prifysgolion yn cynnig amrywiaeth o rwydweithiau a 
chyfleoedd i ddod â phobl at ei gilydd o amrywiol sefydliadau, 
busnesau a phrifysgolion i hyrwyddo arloesi mewn ymchwil 
a datblygu a rhannu gwybodaeth. Mae’r rhwydweithiau hyn 
hefyd yn cynnig cyfleoedd amhrisiadwy i wneud cysylltiadau 
a rhannu gwybodaeth â sefydliadau mewn sectorau 
cwbl wahanol lle mae modd ailgymhwyso syniadau.

datrys problemau anodd 10



y camau nesaf
Pa un a ydych chi’n edrych am wybodaeth ac arbenigedd 
ychwanegol, sgiliau, cyfarpar neu adnoddau arbenigol, neu 
bartner cydweithredol ar gyfer prosiect ymchwil, mae prifysgolion 
a cholegau ar draws Cymru yn barod i’ch helpu chi gyda’ch 
problemau busnes.

Y cam cyntaf yw ymweld ag Arbenigedd Cymru – 
www.expertisewales.com. 

Porthol gwe yw Arbenigedd Cymru a gefnogir gan raglen 
Arbenigedd Academaidd i Fusnesau Llywodraeth Cymru a gyllidir 
gan Ewrop*. Mae’n cynnig man canolog ar gyfer cysylltu â’r 
arbenigedd a’r cyfleusterau sydd ar gael mewn prifysgolion a 
cholegau ar draws Cymru.

Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru’n cynnig amrywiaeth o gyllid 
a chymorth cydweithio i fusnesau a sefydliadau academaidd drwy’r 
Arbenigwyr Arloesi. Mae’r Arbenigwyr Arloesi wedi’u lleoli ar 
draws Cymru a gallant ganfod ffyrdd y gall eich busnes fod yn fwy 
arloesol, gan eich helpu chi i wneud y canlynol:

• Creu a masnacheiddio cynhyrchion a phrosesau newydd

•  Cynyddu effeithlonrwydd o ran cynhyrchu drwy wella 
technoleg a phrosesau 

•  Cyflwyno cynllun ar gyfer datblygu a chynhyrchu cynnyrch 
newydd 

• Dynodi, gwarchod ac ecsbloetio eich eiddo deallusol

•  Cael mynediad at gyllid datblygu ymchwil ac arloesi 
SMARTCymru a chynlluniau eraill y DU ac Ewrop.

I drafod eich anghenion arloesi, cysyllwch â Busnes Cymru 
ar 03000 6 03000 neu ewch i busnes.cymru.gov.uk 

Mae’r cyngor a roddwn ar gael I Fusnesau yng Nhymru 
ac bydd yn rhaid bodloni meini prawf penodol

Gweithio gyda Phrifysgolion a Cholegau Cydweithio i Lwyddo.
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*Cyllidir Arbenigedd Cymru gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop drwy’r rhaglen Arbenigedd Academaidd ar gyfer 
Busnes (A4B).

Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu


