
Cyllid Busnes Ad-daladwy

Beth ydyw: prif raglen Llywodraeth Cymru i helpu i ariannu prosiectau sy’n 
creu swyddi.

Isafswm 

£10,001

Uchafswm

£1,000,000+

Cymorth Ad-daladwy

Mae pob cymorth yn 100% 
ad-daladwy o bosibl. Nid yw 
prosiect symudol, a fyddai’n 
cynnwys mewnfuddsoddi, yn 
ad-daladwy. Dim ond os na 
chyflawnir targedau allweddol 
y bydd prosiectau symudol yn 
ad-daladwy, e.e. nifer ac 
ansawdd y swyddi, hyd y 
prosiect ac ati.

Diffinnir prosiect symudol fel:

•  un a all fod wedi’i leoli yng 
Nghymru neu wlad arall; 
neu

•  un y gall yr ymgeisydd, aelod 
arall o’r un gr ^wp neu ei 
isgontractwyr ymgymryd ag 
ef mewn lleoliad arall;

•  er mwyn bod yn gymwys, 
mae’n rhaid i’r ymgeisydd 
allu rhoi tystiolaeth gadarn 
o gost unrhyw leoliad arall.

Cyfradd Ymyrraeth Uchaf

Mae cymorth Llywodraeth 
Cymru yn amodol ar y 
cyfraddau ymyrraeth uchaf 

http://www.cymru.gov.uk


canlynol, ar draws ardaloedd 
gwahanol yng Nghymru – 
gweler y map. 

Er mai’r rhain yw’r cyfraddau 
uchaf, pennir y gyfradd 
ymyrraeth wirioneddol yn ôl 
angen y busnes ac ystyriaethau 
gwerth am arian.

Darpariaethau Cymorth Busnes 
Bach

Busnes 
Canolig

Busnes 
Mawr

Cymorth ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf 
a chyflogaeth yng 
Ngorllewin Cymru a’r 
Cymoedd – ardal Haen 1

Hyd at 50% Hyd at 40% Hyd at 
30%

Cymorth ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf a 
chyflogaeth mewn ardal 
Haen 2 ym Mhowys 

Hyd at 35% Hyd at 25% Hyd at 
15%

Cymorth ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf a 
chyflogaeth mewn ardal 
Haen 2 ac eithrio Powys

Hyd at 30% Hyd at 20% Hyd at 
10%

Cymorth ar gyfer 
buddsoddiad cyfalaf 
a chyflogaeth mewn 
ardaloedd nas 
cynorthwyir (mannau 
gwyn ar y map), ac 
ar gyfer prosiectau 
yn y sectorau dur, 
adeiladu llongau a 
ffeibrau synthetig

Hyd at 20% Hyd at 10% Dd/G

Cymorth de minimis Hyd at 
uchafswm 
o €200,000 

mewn 
cyfnod o 3 
blwyddyn 
ariannol

Hyd at 
uchafswm 
o €200,000 

mewn 
cyfnod o 3 
blwyddyn 
ariannol

Hyd at 
uchafswm 

o 
€200,000 

mewn 
cyfnod o 3 
blwyddyn 
ariannol

Dyddiad Gorffen y Rhaglen

Parhaus

Sectorau Cymwys

Naw sector â blaenoriaeth; 
prosiectau o bwys strategol 
y tu allan i’r sectorau â 
blaenoriaeth; a busnesau 
‘Angori’.

Meini Prawf ar gyfer 
Prosiectau Buddsoddi Cyfalaf

Er mwyn bod yn gymwys i gael 
cymorth, mae’n rhaid i’r 
prosiect gynnwys rhai o’r 
gweithgareddau hyn:

•  buddsoddi mewn asedau 
diriaethol a/neu anniriaethol 
sy’n ymwneud â sefydlu 
safle newydd, ymestyn safle 
sy’n bodoli eisoes, 
arallgyfeirio a chynhyrchu 
cynhyrchion ychwanegol 
newydd neu newid sylfaenol 
ym mhroses gynhyrchu 
gyffredinol safle sy’n bodoli 
eisoes; neu

•  buddsoddwyr annibynnol 
sydd â chyswllt 
uniongyrchol â safle yn 
caffael yr asedau cyfalaf, lle 
mae’r safle wedi cau neu y 
byddai wedi cau pe na bai 
wedi cael ei brynu. Gall hyn 
gynnwys rheolwyr sy’n 
prynu busnes neu ran o 
fusnes. Gallai prosiectau 
cymwys posibl gynnwys tir, 
adeiladau, rhai ffioedd 

Cyllid BusnesAd-daladwy



proffesiynol, gosodiadau a 
ffitiadau; cyfarpar ac offer 
ac eiddo deallusol a 
brynwyd oddi wrth drydydd 
parti.

Nid yw cyfranddaliadau ac 
ewyllys da busnes arall yn 
gymwys.

Meini Prawf Cymhwyso ar 
gyfer Prosiectau Creu Swyddi

Pan fydd prosiect yn ymwneud 
â buddsoddiad cyfalaf a chreu 
swyddi, ond bod y gwariant 
cyfalaf yn isel o’i gymharu â 
chostau cyflog, e.e. rhai 
diwydiannau sy’n seiliedig ar 
wybodaeth, byddwn yn 
ystyried cymorth yn erbyn 
costau cyflog swyddi newydd, 
yn hytrach na chostau 
buddsoddiad cyfalaf.

Mae uchafswm i’r arian a 
roddir gan ddibynnu ar gyflog 
cyfartalog y swyddi newydd a 
lleoliad y swyddi hyn. Mae’r 
tabl cost fesul swydd canlynol 
yn rhoi arwydd o’r uchafswm 
sydd ar gael o dan wahanol 
amgylchiadau. Unwaith eto, 
mae’r rhybudd arferol yn 
berthnasol, yn yr ystyr y bydd 
yr arian gwirioneddol a gynigir 
fesul swydd yn cael ei bennu 
yn ôl angen y busnes ac 
ystyriaethau gwerth am arian.

Cost Fesul Swydd

Math o Swydd Band Cyflog 
Blynyddol

Uchafswm 
Arian fesul 

Swydd, Ddim 
yn Haen 1

Uchafswm 
Arian fesul 

Swydd, 
Haen 1

Gweithgynhyrchu/
prosesu/TG/
canolfan alwadau 
sylfaenol

 £10,000 – 
£16,000

60% o’r 
cyflog 

cyfartalog

72% o’r 
cyflog 

cyfartalog

Gweithgynhyrchu/
prosesu/TG/
canolfan alwadau 
canolraddol

£16,001 hyd 
at £20,000

65% o’r 
cyflog 

cyfartalog

78% o’r 
cyflog 

cyfartalog

Gweithynhyrchu/
TG hyfedr

£20,001+ 70% o’r 
cyflog 

cyfartalog

84% o’r 
cyflog 

cyfartalog

Mae’n rhaid i’r prosiectau hyn 
greu swyddi newydd ac nid oes 
cymorth ar gael i ddiogelu neu 
gadw swyddi. Y ffigur swyddi 
cymwys yw’r cynnydd net 
mewn cyflogaeth mewn safle o 
gymharu â chyfartaledd ar 
gyfer y deuddeg mis blaenorol.

Er mwyn bod yn gymwys i gael 
cymorth, mae’n rhaid bod 
buddsoddiad cyfalaf 
cychwynnol a bydd y swyddi a 

grëir yn uniongyrchol gan y 
prosiect yn bodloni’r amodau 
canlynol: 

•  cânt eu creu o fewn tair 
blynedd i gwblhau’r 
buddsoddiad;

•  cânt eu cynnal am o leiaf 
pum mlynedd, neu dair 
blynedd yn achos BBaChau.

Am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â Busnes Cymru.

Ffôn: 03000 6 030 00

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

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk
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