
Cynllun Grant 
Prosesu a Marchnata

Beth ydyw: Cynllun grant buddsoddi cyfalaf, sy’n rhoi cymorth i brosiectau 
sy’n ychwanegu gwerth at gynhyrchion amaethyddol a choedwigol, ac yn 
helpu i wella cynaliadwyedd amgylcheddol ac ariannol.

Fe’i cynlluniwyd ar gyfer microfusnesau a BBaChau, fel arfer ar gyfer 
prosiectau sy’n para rhwng tri mis a thair blynedd.

Isafswm 

£500

Uchafswm

£1m +

Ddim yn ad-daladwy

Oni thorrir amodau’r cynnig.

http://www.cymru.gov.uk


Cynllun Grant 
Prosesu a Marchnata

Cyfraddau Ymyrraeth Uchaf

Ar gyfer busnesau prosesu, lle mae’r 
allbwn yn dal i fod yn gynnyrch 

amaethyddol neu goedwigol

Ar gyfer busnesau prosesu, lle 
nad yw’r allbwn yn gynnyrch 
amaethyddol neu goedwigol

BBaChau Ardal Gydgyfeirio Mannau eraill  Ardal Gydgyfeirio Mannau eraill
50% 40% 40% 30%

Canolraddol * 25% 20% n/a n/a

*  busnesau â mwy na 250 o gyflogeion, ond llai na 750 neu gyda throsiant o lai na 200m EUR.

Dyddiad Gorffen y Rhaglen

31 Rhagfyr 2013 (mae’r cynllun 
wedi cau’n dechnegol i 
ymgeiswyr newydd, ond 
cysylltwch â Llywodraeth 
Cymru i drafod beth fydd ar 
gael o bosibl).

Sectorau Cymwys

Y sector prosesu a 
gweithgynhyrchu bwyd a diod, 
a’r sector busnes coedwigaeth.

Meini Prawf Cymhwyso

Prosiectau sydd ond yn 
cynnwys buddsoddi cyfalaf 
mewn cyfarpar prosesu ynghyd 
â rhai costau sy’n ymwneud ag 
adeiladau, mathau penodol o 
feddalwedd gyfrifiadurol, cost 
cynllun busnes/astudiaeth 
ddichonoldeb ar gyfer y 
prosiect a chostau cyffredinol 
uniongyrchol gysylltiedig megis 
ffioedd penseiri, peirianwyr 
neu ymgynghorwyr a/neu 

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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gaffael hawliau neu 
drwyddedau patent.

Gallai hyn gynnwys buddsoddi 
yn y gwaith o brosesu a 
gweithgynhyrchu cynnyrch 
da byw, wyau, llaeth a 
chynhyrchion llaeth, tatws, 
a garddwriaeth; rheoli coetir, 
a chynaliadwyedd. 

Mae’n rhaid i 90% o’r deunydd 
crai amaethyddol ddod o’r UE 
er mwyn i’r prosiect fod yn 
gymwys.
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