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gwella cystadleurwydd

Arloesi ar gyfer Busnes – Rhaglen Cymorth Integredig

Ecsbloetio syniadau newydd yn llwyddiannus yw arloesi. Mae’n 
galluogi busnesau i gystadlu mewn byd sy’n newid o hyd, naill ai 
trwy ddatblygu cynhyrchion a phrosesau cwbl newydd a’u lansio’n 
llwyddiannus ar y farchnad, neu drwy wneud newidiadau cynyddol 
i wella cynhyrchion a phrosesau sy’n bodoli eisoes. 

Gellir arloesi mewn unrhyw sector ac mewn busnes o unrhyw faint. 
Mae arloesi’n ganolog i fusnesau llwyddiannus, gan eu gwneud yn 
fwy cynhyrchiol, yn fwy effeithlon ac yn fwy cystadleuol. Mae 
wedi’i ddylunio i gynnal blaenoriaethau ein strategaeth Arloesi 
Cymru a phwyslais yr Undeb Ewropeaidd ar arbenigeddau 
rhanbarthol a chlystyrau, fel y disgrifir yn rhaglen Horizon 2020.

Mae cyngor a chymorth arbenigol cwbl integredig ar gael i helpu 
busnesau llai i gymryd eu camau cyntaf i faes arloesi ac ymchwil a 
datblygu. Gallwn gynorthwyo busnesau bach a chanolig, yn ogystal 
â busnesau mwy. 

Mae cymorth ar gael ar bob cam o’r broses arloesi – ac, oherwydd 
nad yw arloesi’n dilyn llwybr syth cam wrth gam yn aml iawn – 
mae’n dechrau ar ba bwynt bynnag sy’n fwyaf priodol i’ch busnes 
ac yn parhau cyhyd ag yr ydych eisiau i ni ymwneud â’ch busnes. 

Mae Arloesi ar gyfer Busnes yn helpu’ch busnes i:

• Gael cyllid ar gyfer arloesi fel busnes

• Creu a masnacheiddio cynhyrchion a phrosesau newydd

•  Gwneud yr ochr weithgynhyrchu yn fwy effeithlon drwy wella 
eich technoleg a’ch prosesau

•  Dylunio ar gyfer datblygu a gweithgynhyrchu cynhyrchion 
newydd

• Adnabod, gwarchod ac ecsbloetio eich eiddo deallusol.
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Adeiladu Dyfodol Disglair
LML – Laser Micromachining Ltd
Mae Laser Micromachining Ltd (LML) yng Ngogledd Cymru, cwmni 
a grëwyd fel cyd-fenter gyda Phrifysgol Bangor, yn arbenigo mewn 
darparu systemau hollgynhwysol i fusnesau wrth ddatblygu a 
gweithgynhyrchu cenedlaethau newydd o gynhyrchion miniatur. 
I wneud hyn rhaid iddo ddatblygu peiriannau a phrosesau laser 
blaengar i dorri, drilio a pheiriannu deunyddiau ar gyfer cydrannau 
eithriadol o fach. 

Dros y blynyddoedd, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu 
cyngor arbenigol, penodol trwy ei rhaglen Arloesi ar gyfer 
Busnes, ac wedi helpu gyda chyllid pan oedd y cwmni eisiau 
gwneud buddsoddiadau strategol allweddol. Mae hyn yn cynnwys 
cyfraniadau ariannol fesul cam i’r gwaith o ddylunio a datblygu 
proses micro-ddrilio newydd, ac wedyn set newydd o brosesau 
peiriannu laser, y ddau’n deillio o raglen Llywodraeth Cymru, 
SMARTCymru. Bellach mae LML yn cynnig cyfleuster peiriannu 
laser o’r math diweddaraf sy’n unigryw i Gymru. 
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galluogi arloesi
Gall rhwydwaith lleol o Arbenigwyr Arloesi 
ar gyfer Busnes helpu’ch busnes i ddod 
yn fwy arloesol. Mae gan y tîm hwn o 
arbenigwyr brofiad diwydiannol cadarn ac 
wedi’i brofi ym meysydd Arloesi, Dylunio, 
Gweithgynhyrchu ac Eiddo Deallusol i 
helpu’ch busnes trwy wahanol gamau 
arloesi. 

Gall eu cyngor diduedd, eu cyfarwyddyd 
a’u cymorth eich helpu i greu cynhyrchion a 
phrosesau newydd. Maen nhw’n gweithio 
gyda chi i ganfod cyfleoedd i arloesi, 
monitro’r cynnydd a darparu cymorth 
parhaus wrth i chi fasnacheiddio’ch 
syniadau.

Gallan nhw hefyd ddarparu cysylltiad 
hollbwysig â phrifysgolion a sefydliadau 
eraill i’ch galluogi i fuddsoddi mewn 
cyfleoedd ymchwil a datblygu, edrych ar 
gydweithredu a masnacheiddio syniadau.

Cyllid ar gyfer Arloesi

Gall ein Harbenigwyr eich helpu i gael cyllid 
i arloesi yn ogystal â chymorth arall o’r DU 
ac Ewrop.

 Mae cyllid i arloesi ar gael i ariannu 
gweithgareddau arloesi yn rhannol ac ar 
gyfer pob cam o’ch prosiect ymchwil a 
datblygu. Gall ein Talebau Arloesi helpu 
eich busnes i wneud y canlynol:

•  Gweithredu ffyrdd newydd o ddatblygu 
cynnyrch neu welliannau dylunio a 
chynhyrchu

•  Caffael arbenigedd ymgynghori gan  
y sector preifat

•  Cydweithio â Phrifysgolion a Cholegau 
i’ch helpu i ddatrys eich problemau 
technegol

•  Cael gwasanaethau arbenigol i 
gofrestru Eiddo Deallusol

•   Ariannu cyfarpar cyfalaf sy’n helpu’r 
busnes i gymryd cam technolegol 
newydd.

Gyda’r arian ar gyfer ymchwil a datblygu, 
gallwn helpu eich cwmni chi i wneud y 
canlynol:

•  Trwy roi help ariannol i’ch cwmni ar 
gyfer ymchwil a datblygu gallwn eich 
helpu i wneud y canlynol.

•   Ymchwil Ddiwydiannol – gwneud 
ymchwil ymarferol i gael gwybodaeth 
newydd a datblygu model gweithio 
sylfaenol o gynnyrch neu broses 
newydd.

•   Datblygu Arbrofol – gweithredu 
canlyniadau ymchwil diwydiannol a 
datblygu prototeip cyngynhyrchu. 

•   Ecsbloetio – eich cynorthwyo gyda 
chostau lansio cynnyrch neu broses 
newydd ar y farchnad.
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Arloesi gyda’r deunyddiau arddangos 
gorau posibl – Alchemy Expo

Mae Alchemy Expo o Gaerdydd, cwmni arloesol blaenllaw ym maes 
deunyddiau corfforaethol ar gyfer arddangosfeydd, yn bwriadu 
ehangu ei wasanaethau i’r byd i gyd.

Mae’r diwydiant deunyddiau arddangos ar gyfer cynadleddau ac 
arddangosfeydd ddod yn fwy rhyngweithiol ac amrywiol. Felly 
gwelodd Alchemy Expo bod angen darparu systemau cyflawn 
sy’n cynnwys deunyddiau arddangos gweledol traddodiadol 
ac o’r math diweddaraf. Y cwmni hwn bellach yw cyflenwr 
technoleg arddangos ryngweithiol chwyldroadol mwyaf Ewrop.
Mae stondinau pwrpasol yn cael eu creu gan ddefnyddio teiliau 
digidol sy’n taflunio delweddau symudol, dyluniadau statig ac 
arddangosiadau sgrin gyffwrdd rhyngweithiol.

Diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru, mae Alchemy Expo wedi 
gallu gwneud buddsoddiad sylweddol sydd wedi’i roi ar flaen y gad 
ymysg gwasanaethau technoleg arddangos digidol ledled Ewrop.
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gweddnewid busnes 

Dylunio

Mae dylunio’n rhan annatod o’r broses 
arloesi. Gall dylunio cynhyrchion deniadol 
sy’n cyfleu eu bod yn addas i’r diben roi 
mantais gystadleuol aruthrol i’ch cwmni. 
Mae cadernid sylfaenol y dyluniad ar lefel 
beirianyddol hefyd yn helpu i ddatrys eich 
problemau gweithgynhyrchu a lleihau 
costau ac amser cynhyrchu, ac yn gwneud 
lles i enw da’ch cwmni a’i frandiau ar yr 
un pryd.

Mae Arloesi ar gyfer Busnes yn darparu 
cymorth i’ch helpu i gyflwyno gwell dylunio 
ar bob cam o’r broses datblygu ar gyfer 
cynhyrchion newydd a rhai sy’n bodoli 
eisoes. Mae’r Arbenigwyr Arloesi ynghyd â 
chynghorwyr profiadol a chymwys ar 
ddylunio yn darparu cyngor a chyfarwyddyd 
ymarferol i’ch helpu i sicrhau’r ansawdd 
gorau i’ch dylunio a’r fantais gystadleuol 
fwyaf posibl i’ch busnes.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

•  Ystodau cynnyrch a marchnadoedd 
presennol

•  Prosesau dylunio a sgiliau dylunio

•  Cyfarpar a meddalwedd

•  Ecoddylunio 

•  Dewis deunyddiau

•  Dylunio ar gyfer pacio

•  Dylunio ar gyfer gweithgynhyrchu

•  Dylunio dan arweiniad deddfwriaeth

Gweithgynhyrchu

Wrth i wedd gweithgynhyrchu newid ac 
wrth i gystadleuaeth fyd-eang gynyddu, 
mae arloesi mewn cynhyrchion, prosesau a 
thechnoleg yn hanfodol. Mae 
gweithgynhyrchwyr yn ceisio bod yn fwy 
cystadleuol yn gyson drwy wella 
effeithlonrwydd a chynhyrchiant a datblygu 
syniadau newydd.

Mae gan yr Arbenigwyr Arloesi ynghyd â 
chynghorwyr arbenigol ar weithgynhyrchu 
brofiad ymarferol o brosesau 
gweithgynhyrchu cyfoes. Gallant ddarparu 
cymorth, cyngor a chyfarwyddyd ymarferol i 
sicrhau bod uchelgais eich busnes o ran twf 
yn cyd-fynd â’ch galluoedd. Gallant eich 
helpu i gael arbenigedd gan gwmni 
ymgynghori yn y sector preifat neu 
Brifysgolion a Cholegau, yn ogystal â 
darparu cymorth ariannol trwy Dalebau 
Arloesi.

Mae’r cymorth yn cynnwys:

• Gweithgynhyrchu darbodus

• Cynhyrchiant a chyflenwi prydlon

• Mapio ffrwd werth

• Rheoli gweithrediadau

• Effeithlonrwydd cyfarpar

• Defnyddio lle’n well

• Lleihau diffygio sgrap

• Lleihau amser arwain

•  Canfod cyfarpar newydd i helpu i 
weddnewid effeithlonrwydd 
gweithredol
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Cyrraedd y Farchnad yn Gynt 
Splice-Cast Limited 
Mae Splice-Cast Ltd. ym Mhowys yn 
dylunio a chynhyrchu cynnyrch plastig 
wedi’u mowldio drwy chwistrellu, gan 
ganolbwyntio ar y diwydiant dyfeisiau 
meddygol. Mae’n cynnig gwasanaeth 
cyflawn i gwsmeriaid, o ddatblygu’r 
cynnyrch i gynhyrchu offer o ansawdd 
uchel. Wedi’i sefydlu yn 2000, mae Splice-
Cast Ltd. yn cyfuno 28 mlynedd o brofiad 
a gweledigaeth ym maes mowldio plastig 
drwy chwistrellu gyda gwaith ymchwil a 
datblygu llwyddiannus yn y Drenewydd. 
Roedd y twf diweddar yn dangos bod cyfle 
i gynnig mwy o gynnyrch ac i gyrraedd at 
gyfran fwy o’r farchnad yn y diwydiant 
defnyddiau meddygol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r 
datblygiad hwn drwy ddarparu sawl cyfran 
o arian arloesi, yn ogystal â mynediad at 
gyngor a chymorth i farchnata’r cynnyrch 
i’r diwydiant. Mae hyn wedi galluogi Splice-
Cast Ltd. i ehangu ac i ddod â’r cynnyrch 
i’r farchnad yn gynt. O ganlyniad mae sawl 
cwmni defnyddiau meddygol rhyngwladol 
wedi dangos diddordeb masnachol yn y 
gyfres o ddyfeisiau meddygol dan batent, 
Ultraspec®.
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ysgogi llwyddiant

Datblygu Cynhyrchion Newydd

Cynhyrchion newydd sy’n cynnal busnesau 
llwyddiannus. Ond gan eu bod yn 
defnyddio eu hadnoddau i gyd i ymdopi 
â’r busnes mewn llaw ac yn pryderu am 
y risgiau technegol a masnachol sy’n 
gysylltiedig â datblygu cynhyrchion newydd, 
mae llawer o fusnesau’n gyndyn i gyflawni 
gwaith ymchwil a datblygu tymor hirach.

Gall Arloesi ar gyfer Busnes helpu’ch busnes 
i oresgyn y rhwystrau hyn. Gyda phrofiad 
ymarferol helaeth ym myd diwydiant, 
rydym yn darparu cyngor diduedd a 
chyfarwyddyd ar ddatblygu cynhyrchion 
newydd, gan wella’ch gobaith o lwyddo 
ac arbed amser ac arian i chi. 

Mae’r cymorth yn cynnwys:

•  Helpu’ch busnes i fabwysiadu dull 
strwythuredig o arloesi a chyflawni 
gwaith ymchwil a datblygu

•  Hwyluso cydweithrediad gyda busnesau 
eraill neu academyddion

•  Eich cynorthwyo i fynd i’r afael â 
phroblemau Eiddo Deallusol sy’n 
ymwneud â datblygu cynhyrchion 
newydd

•  Eich tywys tuag at gyllid priodol

•  Ystyried y ffyrdd gorau o gyrraedd y 
farchnad, a chyflwyniadau i arianwyr 
posibl. 

Eiddo Deallusol

Mae pob busnes yn berchen ar ryw fath o 
eiddo deallusol, boed dyluniad artistig, 
technoleg neu frandio’ch cynnyrch neu’ch 
proses. Nid oes digon o fusnesau’n gwybod 
sut i ddiogelu’r asedau deallusol hyn ac mae 
llawer yn methu â manteisio’n llawn ar y 
gwerth sydd ynddynt.

Gallwn eich helpu i wella’ch gwybodaeth 
am eiddo deallusol, i sicrhau eich bod yn 
adnabod ac yn diogelu’ch eiddo deallusol, 
ac i fanteisio ar ei gyfraniad i lwyddiant eich 
busnes. 

Mae’r cymorth yn cynnwys:

•  Gwybodaeth sylfaenol am Eiddo 
Deallusol a mynediad at lyfrau, taflenni 
a modiwlau hyfforddiant ar-lein gan 
drydydd parti

•  Help i chwilio mewn cronfeydd data 
patentau a chronfeydd data eiddo 
deallusol eraill

•  Atebion i gwestiynau sylfaenol 
ynghylch patentau, nodau masnach, 
hawlfraint, dyluniad a thrwyddedu

• Help i lunio strategaeth eiddo deallusol

•  Cyllid tuag at wneud ceisiadau i 
gofrestru patent a nod masnach neu 
gostau llunio cytundebau trwyddedu.
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Torri trwy rwystrau i arloesi 
General Dynamics EDGE® 
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Mae ymagwedd Llywodraeth Cymru at 
Arloesi Agored yn galluogi busnesau bach a 
chanolig i gyfrannu arbenigedd a syniadau, 
cael mynediad i farchnadoedd newydd a 
chystadlu’n llwyddiannus gyda busnesau 
mwy.

Un busnes sy’n cydnabod gwerth busnesau 
bach a chanolig o ran her arloesi yw 
General Dynamics UK. Nod partneriaeth 
ymchwil a datblygu rhwng Llywodraeth 
Cymru a General Dynamics UK yw sicrhau 
bod mwy o waith ymchwil a datblygu’n cael 
ei fasnacheiddio, gan gyfuno arbenigedd 

General Dynamics UK, prifysgolion Cymru a 
busnesau bach a chanolig. 

Yn ei gyfleuster yn Nhrecelyn, mae’r cwmni 
wedi creu EDGE UK®, amgylchedd o’r radd 
flaenaf lle gall busnesau bach a chanolig 
ddefnyddio cyfleusterau, arbenigedd a 
chysylltiadau i’w helpu i ddatblygu eu 
potensial. Caiff prosiectau eu cyflawni 
mewn modd cwbl gydweithredol gan 
arwain at sefyllfa lle mae pawb ar ei ennill 
– General Dynamics UK, y busnesau bach a 
chanolig a’r cwsmeriaid.



cynyddu cysylltiadau

Masnacheiddio ac Arloesi Agored 

Mae masnacheiddio cynhyrchion a phrosesau newydd a’u lansio ar 
y farchnad yn rhan hanfodol o’r broses arloesi. Mae’r opsiynau a’r 
cyfleoedd yn cynyddu wrth i gwmnïau mwy gymryd rhan mwyfwy 
mewn Arloesi Agored, gan chwilio y tu allan i’w sefydliadau eu 
hunain am syniadau newydd i’w hecsbloetio. Gall ystyried y ffordd 
orau i chi gyrraedd y farchnad ar adeg gynnar mewn prosiect 
arloesi wella’ch cyfle i lwyddo.

Gall Arloesi ar gyfer Busnes gynorthwyo busnesau ar yr adeg 
dyngedfennol hon trwy ddarparu gwybodaeth am y farchnad a 
chyfleoedd arddangos, creu cysylltiadau masnachol a buddsoddi, a 
galluogi a chynorthwyo â chydweithredu ar brosiectau ymchwil a 
datblygu. 

Mae’r tîm arloesi yn cysylltu busnesau bach a mawr gyda 
buddsoddwyr ac eraill er mwyn dod o hyd i gyfleoedd i weithio ar 
brosesau masnachol.

Rydym yn cydweithio â busnesau sy’n datblygu cynhyrchion, 
technolegau a phrosesau newydd. Maen nhw’n cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf am y farchnad sy’n eu helpu i ddatblygu cynhyrchion 
newydd sy’n siwtio gofynion y farchnad yn well. 

Cysylltir busnesau â buddsoddwyr, cwsmeriaid posibl a phartneriaid 
masnachol gan eu cyflwyno i amrywiaeth o gynhyrchion, 
technolegau a phrosesau cyffrous ac arloesol sy’n cael eu datblygu 
yng Nghymru.
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y camau nesaf
O’r syniad cychwynnol i roi’r cynnyrch terfynol ar waith, gall 
Arloesi ar gyfer Busnes helpu i ysgogi llwyddiant eich busnes. 
Gall Arbenigwyr Arloesi nodi sut y gall eich busnes ddod yn fwy 
arloesol. Yn ogystal â mynediad at gyllid ar gyfer arloesi yn eich 
busnes, mae cyngor a chymorth ar gael i’ch helpu i:

•  Greu a masnacheiddio cynhyrchion a phrosesau newydd

•  Gwneud yr ochr weithgynhyrchu yn fwy effeithlon trwy 
wella’ch technoleg a’ch prosesau

•  Dechrau dylunio ar gyfer datblygu cynhyrchion newydd 
a’u cynhyrchu

•  Adnabod, diogelu ac ecsbloetio’ch eiddo deallusol.

ISBN argraffu 978 1 4734 2864 5 
ISBN digidol 978 1 4734 2863 8
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11 y camau nesaf Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu

I drafod eich anghenion o ran arloesi ac i gael gwybod sut y gall 
eich busnes fanteisio ar y cymorth hwn, ffoniwch Busnes Cymru ar 
03000 6 03000 neu ewch i busnes.cymru.gov.uk 

Rydym yn cynnig cyngor i fusnesau yng Nghymru, yn unol â 
rhai meini prawf. Mae cymorth a chyngor hefyd ar gael ar 
Gydraddoldeb ac Amrywiaeth, a Chynaliadwyedd Amgylcheddol.

http://www.busnes.cymru.gov.uk
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