
Talebau Arloesi

Beth ydyw: Mae cymorth Talebau Arloesi wedi’i dargedu at gefnogi 
arloesedd penodol o fewn BBaChau a fydd yn cynnal neu’n cynyddu, 
mewn modd parhaol, hyfywedd cwmni neu ei allu i gystadlu.

Mae Talebau Arloesi yn 
rhoi cymorth ariannol 
ar gyfer y canlynol:

•  gwaith wedi’i gomisiynu ag 
arbenigedd trydydd parti 
priodol sy’n sicrhau 
datblygiadau mewn 
cynhyrchion a phrosesau 
newydd; neu;

•  buddsoddi cyfalaf mewn 
technoleg sy’n gweddnewid, 
lle mae’r buddsoddiad yn 
arwain at newid mawr yn 
sylfaen dechnolegol y 
cwmni.

Isafswm

£2,000, (er y dylai ceisiadau am 
hyd at £10k ystyried y Gronfa 
Fuddsoddi Leol yn gyntaf).

Uchafswm

£25,000

Ddim yn ad-daladwy

Oni thorrir amodau’r cynnig.

http://ww.cymru.gov.uk


Cyfradd Ymyrraeth Uchaf

50%

Dyddiad Gorffen y Rhaglen

2015

Sectorau Cymwys

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

Prosiectau Cymwys ar gyfer 
arbenigedd Trydydd Parti

Mae’r gwaith canlynol a 
gomisiynwyd ag arbenigedd 
trydydd parti priodol yn 
gymwys i gael cymorth:

•  datrys problemau technegol;

•  ymchwil a dylunio ar gyfer 
cynnyrch/proses newydd;

•  datblygu cynnyrch newydd;

•  profi cynnyrch newydd 
(ymchwil a datblygu a Rhag-
gydymffurfiaeth);

•  dylunio a chreu 
prototeipiau;

•  gwaith dylunio sy’n 
gysylltiedig â chynhyrchion a 
phrosesau newydd;

•  datblygu proses 
weithgynhyrchu;

•  gwerthuso a chynorthwyo 
gyda’r gwaith o gyflwyno 
deunyddiau, prosesau neu 
dechnegau newydd;

•  Cofrestru Eiddo Deallusol, 
chwiliadau a thrwyddedu 
(sy’n ymwneud â 
chynhyrchion newydd a 
gwaith ymchwil a datblygu); 

•  ymchwil i’r farchnad (sy’n 
ymwneud â chynhyrchion 
newydd a gwaith ymchwil a 
datblygu).

Prosiectau Cymwys ar gyfer 
Buddsoddiad Cyfalaf

Mae cymorth ar gael i gaffael a 
gweithredu technolegau, 
prosesau a chyfarpar newydd 
sydd â’r potensial i drawsnewid 
busnes.

Dylai effaith pob prosiect 
gynnwys gwella 
effeithlonrwydd, y gallu i 
weithredu neu’r gallu i dyfu. 
Prif nod y cymorth yw helpu i 
weithredu prosesau newydd 
drwy gyfarpar arbenigol.

Dylai pob prosiect fod yn gam 
bras o ran technoleg a dangos 
potensial masnachol i’r busnes 
yn ei ddiwydiant neu ymhlith 
ei gystadleuwyr. 

Nid yw busnesau sydd wedi 
bod yn masnachu ac yn 
cynhyrchu refeniw ers llai na 
dwy flynedd yn gymwys fel 
arfer i gael cymorth prosiectau 
buddsoddi cyfalaf.
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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
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