
Cynllun Ardrethi Busnes
Ardaloedd Menter

Beth ydyw: Grant cystadleuol sydd ar gael ym mhob un o’r saith Ardal 
Fenter yng Nghymru. Mae’n canolbwyntio cymorth (trwy ryddhad ardrethi 
busnes) ar gyfer BBaChau, sy’n blaenoriaethu twf a swyddi. 

Uchafswm

Ddim yn gymwys (gweler y 
diffiniad o uchafswm).

Isafswm

Hyd at £55,000 neu’r ardrethi 
busnes gwirioneddol a delir y 
flwyddyn.

Ddim yn ad-daladwy

Oni thorrir telerau’r cynnig.

Cyfradd Ymyrraeth Uchaf

Ddim yn gymwys (gweler 
y diffiniad o uchafswm).

Dyddiad Gorffen y Rhaglen

31 Mawrth 2016

Bydd galwad am geisiadau ym 
mhob blwyddyn ariannol o 
2012/13 (caeodd ceisiadau ar 
11 Chwefror 2013) tan 2015/16.

Sectorau Cymwys

Pob un, ac eithrio’r rhai sy’n 
anghymwys o dan reolau 
cymorth gwladwriaethol yr UE.

http://www.cymru.gov.uk


Meini Prawf Cymhwyso

Craidd

•  Wedi’i leoli o fewn ffiniau 
Ardal Fenter yng Nghymru 
– gweler mapiau o’r ffiniau 
yn www.enterprisezones. 
wales.gov.uk

•  BBaCh, sydd wedi’i gofrestru 
i dalu ardrethi busnes;

•  Mae’n cydymffurfio â 
rheolau cymorth 
gwladwriaethol h.y. 
rheoliadau de minimis, sy’n 
caniatáu cymorth o hyd at 
€200,000 dros gyfnod treigl 
o dair blynedd;

•  Ddim yn fusnes sy’n 
gwasanaethu marchnad leol 
yn unig; na’n perthyn i un o 
sectorau marchnad y DU 
sydd eisoes wedi’i 
wasanaethu’n llawn a lle y 
byddai cymorth yn disodli 
neu’n lleihau swyddi sy’n 
bodoli eisoes mewn 
busnesau tebyg mewn 
man arall.

Blaenoriaeth Gyntaf

•  Busnes newydd (ac un nad 
yw’n gwasanaethu 
marchnad leol yn unig); 
a/neu

•  Cynyddu ei weithlu amser 
llawn parhaol

Ail Flaenoriaeth

O dan rai amgylchiadau 
penodol, caiff gweithgarwch 
busnes arall ei ystyried 
sy’n cefnogi amcanion 
cyffredinol yr Ardal Fenter 
ac agenda swyddi a thwf 
Llywodraeth Cymru. Gallai’r 
gweithgareddau hyn gynnwys:

•  Ymwneud yn uniongyrchol â 
gweithgarwch busnes, naill 
ai o fewn y sector allweddol 
sy’n gysylltiedig â’r Ardal 
Fenter lle y lleolir y busnes, 
neu lle mae cysylltiadau 
cadwyn gyflenwi eisoes â 
busnesau yn y sectorau 
allweddol.

•  Gwell cynhyrchiant, wedi’i 
ategu gan fuddsoddiad 
mewn adeiladau, offer 
a/neu beiriannau.

•  Ymwneud yn barhaus â 
masnacheiddio, arloesi neu 
weithgarwch ymchwil a 
datblygu.
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Am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 03000

E-bost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk

mailto:businesssupport%40wales.gsi.gov.uk?subject=
http://business.wales.gov.uk

