
SMARTCymru – Ymchwil, Datblygu 
ac Arloesi

Beth ydyw: Mae rhaglen SMARTCymru yn helpu busnesau i ymgymryd â 
gwaith ymchwil a datblygu mewnol, a fydd yn arwain at gynhyrchion neu 
brosesau sy’n arloesi’n dechnolegol.

Isafswm

£5,000

Uchafswm 

£200,000 (gallai fod yn uwch os 
yw’n waith ymchwil a datblygu 
o bwys byd-eang a bod 
potensial am farchnad enfawr).

Ddim yn ad-daladwy

Oni thorrir telerau’r cynnig.

http://www.cymru.gov.uk


Cyfraddau Ymyrraeth Uchaf

Mae cymorth ar gael ar bedwar cam 
gwahanol o’r broses ymchwil a datblygu. 
Gallai’r cymorth fod yn sylweddol uwch o 
bosibl os bydd y prosiect yn ymwneud â 
gwaith ymchwil a datblygu o bwys byd-
eang ac yn dangos potensial enfawr yn y 
farchnad dros gyfnod o ddwy flynedd.

Meini Prawf
Cam Maint y 

cwmni
Cyfradd 
ariannu

Uchafswm 
Arian

Isafswm cost 
cam y prosiect

Dichonoldeb Technegol a Masnachol

Ymchwilio i ddichonoldeb technegol a 
masnachol cysyniadau cynnyrch arloesol.

Canlyniad: Adroddiad ar Ddichonoldeb

Bach
Hyd at 
75%

£15,000 £5,000Canolig 
Hyd at 
75%

Mawr
Hyd at 
65%

Ymchwil Ddiwydiannol

Ymchwil strwythuredig a fydd yn 
arwain at ddatblygu cynhyrchion 
neu brosesau newydd.

Canlyniad: Model Gwaith Sylfaenol

Bach
Hyd at 
70%

£100,000 £30,000Canolig 
Hyd at 
60%

Mawr
Hyd at 
50%

Datblygiad Arbrofol

Cymhwyso ymchwil i brofi cynhyrchion 
newydd, gan gynnwys ffurfio 
cysyniadau a dyluniadau a chreu a 
phrofi prototeip cyn cynhyrchu.

Canlyniad: Prototeip Cyn Cynhyrchu

Bach
Hyd at 
45%

£200,000 £60,000Canolig
Hyd at 
35%

Mawr
Hyd at 
25%

Ymwela

Arian i helpu i ymwela ar y cynhyrchion 
a gafodd gymorth o’r blaen gydag 
Ymchwil, Datblygu ac Arloesi   e.e. 
marchnata, cyhoeddusrwydd, 
ardystio cynhyrchion ac ati.

Bach 
Hyd at 
50%

£20,000 £5,000Canolig 
Hyd at 
50%

Mawr
Hyd at 
50%

SMARTCymru – Ymchwil, Datblygu 
ac Arloesi



Dyddiad Gorffen y Rhaglen

2015

Sectorau Cymwys

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

Costau cymwys

Mae’n rhaid i bob cost fod yn 
gysylltiedig â phrosiect 
SMARTCymru er mwyn cael ei 
hystyried yn gymwys. Nid yw 
costau cyffredinol sy’n 
gysylltiedig â rhedeg y busnes 
yn gymwys. Mae costau 
cymwys yn cynnwys:

•  cyflog staff sy’n ymwneud 
â’r prosiect (cyflogeion 
uniongyrchol yn unig);

•  Cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol a phensiwn;

•  gorbenion y gellir eu 
priodoli i gam y prosiect;

•  deunyddiau a nwyddau traul 
(ac eithrio Dichonoldeb 
Technegol a Masnachol);

•  cyfarpar cyfalaf;

•  costau allanol, gan gynnwys 
is-gontractau, ymgynghori, 
ffioedd ar gyfer profion, 
caffael technegol, asesu’r 
farchnad, cofrestru eiddo 
deallusol newydd a ‘phrynu’ 
hawliau eiddo deallusol;

•  ni ddylai costau allanol fod 
yn fwy na 30%  o gyfanswm 
cost prosiectau Ymchwil 
Ddiwydiannol a Datblygiad 
Arbrofol.

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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