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Ysgogi Llwyddiant

Waeth beth yw maint a chwmpas eich cwmni, mae datblygu 
cynnyrch a phrosesau newydd a’u dwyn yn llwyddiannus i’r 
farchnad yn ysgogi llwyddiant.

Gall gwobrau ymchwil a datblygu llwyddiannus fod yn sylweddol. 
Fe all agor marchnadoedd newydd, rhoi hwb i werthiannau a 
chynyddu proffidioldeb. Ond mae hefyd yn fusnes peryglus. Mae 
Ymchwil a Datblygu yn gofyn am fuddsoddi mewn adnoddau, pobl 
ac arbenigedd. Nid yw’n ddatrysiad cyflym ac fe all gymryd cryn 
amser i ddatblygu syniad yn llawn a’i ddwyn i’r farchnad. Fe all 
Ymchwil a Datblygu fod yn gostus hefyd.

Mae help ar gael i fusnesau sy’n gweithredu yng Nghymru. 
Trwy dîm SMARTCymru Llywodraeth Cymru, mae ariannu a 
chymorth ar gael yn ystod pob cyfnod o brosiect ymchwil a 
datblygu.

Mae ein cymorth wedi’i anelu at fentrau bach a chanolig, ynghyd 
â busnesau sy’n dechrau. Rydym yn cynnig cymorth ariannol a 
chyngor arloesi. Byddwn yn eich cyfeirio at arbenigwyr ac yn eich 
helpu i greu cysylltiadau. Yn gryno, rydym yn eich cefnogi chi trwy 
rannu’r risg.

Eich cefnogi ar hyd pob cam o’r ffordd

Mae cymorth ar gael ar gyfer pob cyfnod o brosiect ymchwil a 
datblygu, o’r dichonoldeb cychwynnol i ymelwa ar y farchnad. 
Dyma drosolwg o sut y gallwn helpu:

Cyfnod Dichonoldeb Technegol a Masnachol – yn eich helpu 
chi i ymchwilio ac asesu i hyfywdra technegol a masnachol o 
weddnewid syniadau arloesol yn gynnyrch neu’n brosesau newydd.

Cyfnod Ymchwil Diwydiannol – yn eich galluogi chi i gynnal 
ymchwil ymarferol i gaffael gwybodaeth newydd a datblygu model 
waith sylfaenol ar gyfer cynnyrch neu broses newydd.

Cyfnod Datblygu Arbrofol – yn eich cefnogi chi i weithredu 
canlyniadau ymchwil diwydiannol a datblygu prototeip 
cyn-gynhyrchu.

Cyfnod Ymelwa – i’ch cynorthwyo chi gyda chostau lansio cynnyrch 
neu broses newydd ar y farchnad.

trosolwg 
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Mae cwmni technoleg o Abertawe, We Predict, yn cynnig 
dadansoddiad rhagfynegol i rai o gwmnïau mwyaf y byd. 

Sicrhaodd y cwmni arian gan Lywodraeth Cymru i ymchwilio i 
ddichonoldeb creu rhaglen ar sail uwch Gronfa Ddata Fenter. 
Roedd gan y cysyniad hwn y potensial i arbed miliynau o bunnau 
mewn costau gwarant i’r prif wneuthurwyr cerbydau modur.

Fe wnaeth yr adroddiad dichonoldeb a ddeilliodd ohono alluogi 
i’r cwmni barhau â’r datblygiad. Fe wnaeth arian pellach gan 
SMARTCymru Llywodraeth Cymru ar gyfer Ymchwil Arbrofol 
arwain at lansio offeryn adrodd Indico arloesol We Predict.

Arbed Miliynau i Wneuthurwyr Ceir – 
We Predict



Cyfnod 1: Dichonoldeb Technegol a Masnachol

Dyma’r man cychwyn ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau Ymchwil 
a Datblygu. Mae cymorth ariannu yn ystod y cyfnod hwn yn anelu 
at eich helpu chi i ymchwilio ac asesu i hyfywdra technegol a 
masnachol y cysyniad.

Gallai hyn gynnwys asesiad marchnad cychwynnol, gwiriadau 
patent, a dilysiad Hawliau Eiddo Deallusol. Fe allai hefyd gynnwys 
ymchwil desg a chyfrifiadau i weld a yw’r cysyniad yn werth ei 
ystyried ymhellach.

Canlyniad y cyfnod hwn yw adroddiad dichonoldeb technegol a 
masnachol. Byddai’r adroddiad dichonoldeb yn cael ei ddefnyddio 
fel tystiolaeth mewn unrhyw gais am arian yn ystod cyfnodau 
dilynol y prosiect. 

Fel arfer fe gymer y cyfnod hwn rhwng un a chwe mis.

Mae arian ar gael ar gyfer hyd at 75% o’r costau hyd at uchafswm 
o £15,000.

dichonoldeb technegol 
a masnachol
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Mae Microvisk, sydd wedi’i leoli yn Llanelwy, 
wedi datblygu dyfais feddygol â’r bwriad 
o chwyldroi’r ffordd y mae cleifion gydag 
anhwylderau gwaed yn cael eu rheoli.

Gweithiodd Microvisk yn agos gyda 
Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu’r 
cynnyrch ar gyfer marchnadoedd byd-
eang. Darparwyd arian cychwynnol ar gyfer 
Ymchwil Diwydiannol. Yn ystod y cyfnod 
datblygu hwn, fe arbrofodd y cwmni â nifer 
o gynlluniau posibl ar gyfer y ddyfais a 
dadansoddi’r straeniau mecanyddol tebygol 
yn yr elfen synhwyrydd i bennu’r cynllun 
mwyaf addawol. Cynhaliwyd profion 
pellach ym meysydd gludedd a dargludedd 
thermal.

Chwyldroi Triniaeth yn y Cartref – 
Microvisk Ltd

Fe wnaeth y cymorth cychwynnol hwn 
alluogi i Microvisk gael mynediad at arian 
pellach gan SMARTCymru Llywodraeth 
Cymru, ynghyd ag arian sylweddol gan 
Gyllid Cymru a’r sector preifat.

Ar hyn o bryd mae Microvisk yn cynnal 
profion clinigol yn yr Unol Daleithiau ac 
Ewrop a chanddynt gynlluniau i sefydlu 
gweithrediad yn yr Unol Daleithiau yn 
fuan iawn. 



Cyfnod 2: Ymchwil Diwydiannol 

Ar ôl pennu hyfywdra’r cysyniad cychwynnol yn ystod y cyfnod 
dichonoldeb, mae arian a chymorth ar gael i’ch helpu i brofi eich 
syniadau trwy Ymchwil Diwydiannol.

Mae’r cyfnod Ymchwil Diwydiannol yn cynnwys ymchwil ymarferol 
wedi’i gynllunio neu ymchwiliad critigol wedi’i anelu at sicrhau 
gwybodaeth wyddonol neu dechnegol ffres i’ch helpu chi i 
ddatblygu cynnyrch, proses neu dechnoleg newydd neu sydd 
wedi’u gwella’n sylweddol. 

Canlyniad y cyfnod hwn fel arfer yw model pen-bwrdd neu 
fodel sylfaenol cynnar. Gall y model hwn helpu i ddangos bod 
eich cysyniad yn gam technolegol sylweddol ymlaen a’i fod yn 
ddichonadwy yn fasnachol. Fe ellid ei ddefnyddio hefyd fel sylfaen 
ar gyfer cais am gymorth yn ystod cyfnod nesaf y broses ddatblygu.

Fel arfer fe gymer ymchwil diwydiannol rhwng tri a deuddeg 
mis. Rhaid i chi ddangos eich bod eisoes wedi llunio adroddiad 
dichonoldeb.

Mae arian ar gael am hyd at 70% o’r costau hyd at uchafswm 
o £100,000.

ymchwil diwydiannol
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Mae Acuitas Medical o Abertawe wedi 
datblygu’r potensial i newid 
y ffordd y mae’r sector meddygol 
yn rhoi diagnosis ac yn monitro nifer o 
glefydau pwysig.

Mae’r cwmni wedi creu techneg, ar sail MR, 
sy’n syml a hynod effeithiol ar gyfer rhoi 
diagnosis a monitro clefyd ar yr esgyrn a 
chancr. Dyfarnwyd arian i Acuitas Medical 
ar gyfer cyfnod Datblygiad Arbrofol 
y prosiect gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd Dr Timothy James, 
Is-lywydd Gweithredol a Phrif Swyddog 
Technoleg Acuitas, “Mae’r arian grant 
hwn o SMARTCymru, ar y cyd â’r arian 
ecwiti gan Gyllid Cymru, yn caniatáu i ni 
gynnal astudiaethau clinigol i ddangos 
gwerth ein hoffer meddalwedd unigryw er 
mwyn rhoi diagnosis ar gyfer ystod eang 
o glefydau gan gynnwys ffibrosis organ, 
angiogenesis a chlefyd ar yr esgyrn.”

Gadael i Ni “Weld” Gwaith Mewnol 
y Corff – Acuitas Medical



Cyfnod 3: Datblygu Arbrofol 

Nod cymorth ariannol yn ystod y cyfnod hwn yw eich helpu chi 
i ddefnyddio canlyniadau ymchwil diwydiannol i symud ymlaen 
o fodel sydd wedi’i brofi i ddatblygu prototeip cyn-gynhyrchu.

Mae canlyniadau cyfnod Datblygu Arbrofol yn arwain at gwblhau 
uwch brototeip sy’n dangos cam technolegol mawr ymlaen ac 
yn cadarnhau hyfywdra masnachol. Nid y bwriad yw defnyddio’r 
prototeip yn fasnachol ond galluogi arddangosiad cychwynnol 
neu brosiectau peilot. Nid yw’r cyfnod hwn yn cynnwys y 
newidiadau arferol neu gyffredinol a wneir i gynnyrch, llinellau 
cynhyrchu, prosesau gweithgynhyrchu, gwasanaethau cyfredol a 
gweithrediadau eraill ar waith, hyd yn oed os yw’r newidiadau 
hynny’n cynrychioli gwelliannau.

Fel arfer mae’r cyfnod Datblygu Arbrofol yn para rhwng chwech 
a 24 mis. Er mwyn bod yn gymwys ar gyfer ariannu, rhaid i chi 
ddangos canlyniadau eich ymchwil diwydiannol.

Mae arian ar gael am hyd at 45% o’r costau hyd at uchafswm 
o £200,000.

datblygu arbrofol
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Mae Abriox wedi cymryd ei syniadau 
arloesol a’u datblygu yn gynnyrch sy’n 
adnabyddus yn rhyngwladol. 

Yn 2005, derbyniodd Abriox grant TCF i 
gynnal ymchwil y farchnad i asesu hyfywdra 
systemau monitro piblinellau nwy a 
thanwydd newydd. Esbonia Neil Summers, 
Rheolwr Gyfarwyddwr Abriox, “Fe wnaeth 
helpu i ostwng ein risg oherwydd pe na 
bai ein hymchwil yn adnabod potensial 
addawol i’n cynnyrch, ni fyddem yn colli 
gormod o arian.”

O ganlyniad i’r ymchwil cychwynnol, 
addasodd Abriox syniadau eu cynnyrch ar 
ôl adnabod galw am offeryn electronig a 
fyddai’n monitro cyrydiad o fewn piblinell 
fetel. 

Yn 2006 gydag arian gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer Ymchwil Diwydiannol, fe 
wnaeth Abriox recriwtio dau Beiriannydd 
i brofi amryw ffurfweddau caledwedd, 
uchafu ar y cynllun cyfathrebu diwifr ac 
ysgrifennu’r meddalwedd defnyddiwr 
Cyfrifiadur Personol.

Ar ôl cwblhau’r cyfnod hwn yn 
llwyddiannus, derbyniodd Abriox arian 
pellach gan SMARTCymru i gynnal profion 
gyda chwmnïau petrocemegol a nwy. 
Cyflwynwyd amodau maes realistig i’r 
prototeipiau o unedau system monitro o 
bell. Fe alluogodd hyn i’r cwmni wneud 
mân newidiadau terfynol cyn i’r cynnyrch 
gael ei lansio ar y farchnad.

Yn 2007, derbyniodd Abriox gyfnod olaf 
ariannu Llywodraeth Cymru i farchnata’r 
cynnyrch a’u hysbysebu mewn sioeau 
masnach mawr. 

Cwmni Arloesol o Gasnewydd –  
Abriox Ltd



Cyfnod 4: Ymelwa 

Pwrpas y cymorth ariannol yn ystod y cyfnod hwn yw 
eich cynorthwyo chi gyda chostau lansio’r cynnyrch neu’r 
broses yn y farchnad. Gall hyn gynnwys marchnata, 
cyhoeddusrwydd, hysbysebu, cyhoeddi llenyddiaeth gwerthu, 
ffeiriau masnach ac ardystiad o’r cynnyrch. Nid yw’n 
cynnwys datblygu prosesau neu offer gweithgynhyrchu.

Fel arfer fe all y cyfnod Ymelwa hanfodol hwn bara am hyd at 
12 mis. Dim ond os ydych chi eisoes wedi datblygu prototeip 
a’ch bod wedi derbyn cymorth gennym ni yn ystod o leiaf un o’r 
cyfnodau datblygu blaenorol y mae cymorth ariannol ar gael i chi.

Mae arian ar gael am hyd at 50% o’r costau hyd at uchafswm 
o £20,000.

ymelwa
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Darparu Cymorth Ariannol a Chyngor Arloesedd

O’r syniad cychwynnol hyd at weithredu’r cynnyrch terfynol, 
gall Llywodraeth Cymru helpu i yrru llwyddiant eich busnes.

Ynghyd â mynediad at arian ar gyfer arloesedd busnes, mae cyngor 
a chymorth arbenigol ar gael i’ch helpu chi i:

• Greu a masnacheiddio cynnyrch a phrosesau newydd

•  Cynyddu effeithlonrwydd o fewn gweithgynhyrchu trwy wella 
technoleg a phroses

•  Cyflwyno cynllun ar gyfer datblygu a chynhyrchu cynnyrch 
newydd

• Adnabod, diogelu ac ymelwa ar eich eiddo deallusol. 

SMARTCymru – Pwy all ymgeisio?

Mae cymorth SMARTCymru ar gael i bob busnes arloesol. Rhaid 
eich bod chi eisoes yn gweithredu yng Nghymru a rhaid i’r 
prosiectau gael eu cynnal yng Nghymru. Fel arfer nid yw’r rheini 
sy’n ymgeisio mewn sefyllfa i ymgymryd â mwy nag un prosiect 
ymchwil a datblygu ar yr un pryd.

Gall prosiectau cydweithredol gael eu cynnal gan ddau neu’n 
fwy o gwmnïau ar wahân, ond nad ydynt yn gysylltiedig. Yn yr 
achos hwn, mae’n rhaid bod gan yr holl ymgeiswyr ganolfan yng 
Nghymru ac mae’n rhaid bod o leiaf un o’r ymgeiswyr yn Fusnes 
Bach a Chanolig. 

Rhaid bod gan brosiectau meddalwedd elfen dechnegol 
arwyddocaol h.y. datblygiad a fydd yn cynhyrchu effaith dechnegol. 
Rhaid i hyn gynnwys dulliau rhaglennu arloesol neu gynhyrchu 
rhaglen neu wasanaeth arloesol.

Camau Nesaf

I drafod eich anghenion arloesi, cysylltwch 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.

camau nesaf
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