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Cyd-destun:
1. Cyflwynir y dystiolaeth ysgrifenedig hon gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Fe'i hysbysir
gan arbenigedd a phrofiad adain ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru, Celfyddydau
Rhyngwladol Cymru.
2. Mae'r celfyddydau a diwylliant yng Nghymru yn faes lle y mae cymhwysedd wedi’i
ddatganoli. Mae'n hanfodol fod Llywodraeth y DU a'i hasiantaethau masnach, ffin a
diwylliannol yn ystyried effaith lawn gadael yr UE ar sector cyfan y DU yn ogystal â'r
goblygiadau datganoledig a rhanbarthol niferus. Mae yna gyfle i Gymru, a Llywodraeth
Cymru yn enwedig, dynnu sylw at bryderon penodol y sector yma, ond hefyd myfyrio ar y
newidiadau sydd eu hangen i greu gwell cydlyniad â phartneriaid ar draws y DU. Bydd
hyn yn hollbwysig ar ôl Brexit.
3. Er gwaethaf y gweithgaredd yr ydym wedi ei wneud ein hunain (y manylir arno uchod), ac
a wnaed gan eraill yn y sector, mae ein profiad yn dangos nad yw'r gwledydd
datganoledig yn cael eu cynnwys yn ddigonol yn y trafodaethau allweddol. Rydym yn
deall bydd materion proffil uchel megis diogelwch, gwrthderfysgaeth a meddyginiaethau
yn cael blaenoriaeth uwch. Fodd bynnag, credwn fod cyfrifoldeb ar Lywodraeth DU i
adnabod yr oblygiadau posib gall gadael heb gytundeb ei gael ar bob agweddau o fywyd
cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd. Y mae’n beryglus i ddewis a dethol, gall hyn
arwain at anfantais gystadleuol arwyddocaol i rannau pwysig o’r diwydiannau creadigol a
chelfyddydol.
4. Croesawn yr ymgynghoriad hwn gan Bwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.
Credwn gallasai’r Pwyllgor fod gyda rôl werthfawr mewn parhau i fonitro ac amlygu
effaith posib Brexit ar sector y celfyddydau a diwylliant, yn arbennig dros y misoedd
tyngedfennol nesaf o drafodaethau.
5. Rydym wedi cynnal ymgysylltiad gweithredol gyda rhaglenni a chyllid Ewropeaidd dros y
deng mlynedd diwethaf. Ers 2008, mae Celfyddydau Rhyngwladol Cymru wedi cynnal
Desg Ewropeaidd. Mae hyn wedi cynyddu ein hymgysylltiad, ac ymgysylltiad y sector
celfyddydau ehangach yng Nghymru, â rhwydweithiau, cyfleoedd a phrosiectau
Ewropeaidd. Mae wedi bod yn arbennig o bwysig wrth helpu i gefnogi prosiectau a
pherthnasau a ddatblygwyd trwy ffrydiau cyllido Ewropeaidd trawswladol. Mae Cyngor
Celfyddydau Cymru hefyd yn secondio aelod o staff ar sail rhan amser i Ddesg Cymru
Ewrop Greadigol, sydd wedi'i leoli gyda Llywodraeth Cymru ac yn rhan o Ddesg Ewrop
Greadigol y DU dan arweiniad y Cyngor Prydeinig.
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6. Rydym wedi gweithio fel partner mewn nifer o brosiectau strategol Ewropeaidd, gan
gynnwys y rhwydwaith symudedd artistiaid peilot "Practics" (2008–2011) a phrosiect
INTERREG IVC "Toolquiz" (2010–2012). Rydym hefyd wedi sefydlu rhwydwaith anffurfiol
o sefydliadau celfyddydol wedi'u lleoli yng Nghymru sydd yn gweithredu mewn, neu sy'n
ceisio ymgysylltu â, rhwydweithiau a phrosiectau'r UE. Gelwir hyn yn Fforwm Celfyddydau
Ewropeaidd Cymru. Rydym yn lledaenu gwybodaeth i'r grŵp hwn ar faterion sy'n
ymwneud â pholisi diwylliannol yr UE, rhwydweithio a chyfleoedd prosiectau posib, a
chyfeirio at ffynonellau perthnasol o gyllid trawswladol.
7. Ers pleidlais y refferendwm ar yr UE, rydym wedi ymgymryd â nifer o ddarnau ymchwil er
mwyn asesu effaith bosib y bleidlais Ymadael. Yn haf 2016, cynhaliodd Celfyddydau
Rhyngwladol Cymru arolwg ar ran Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn deall effeithiau
posib penderfyniad y refferendwm ar yr UE ar y sector creadigol a diwylliannol yng
Nghymru. 1
8. Fel aelod o Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol, gwnaethom gynnal digwyddiad ar y
cyd yn Abertawe ym mis Medi 2016, er mwyn deall yn well effaith bosib Brexit ar y
celfyddydau a'r diwydiannau creadigol yng Nghymru. Bwydodd y digwyddiad i mewn i'r
Adroddiad Brexit a gyhoeddwyd gan Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol, a wnaeth
argymhellion allweddol i Lywodraeth y DU. 2
9. Rydym wedi cyflwyno tystiolaeth i waith Pwyllgor Cyllid Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar
ddod o hyd i’r hyn a fydd yn disodli cyllid yr UE yng Nghymru 3; i waith Pwyllgor Materion
Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ynghylch Brexit a
pherthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol 4; rydym wedi ymateb i ymgynghoriadau gan
ymchwiliadau Dŷ’r Cyffredin 5 a Thŷ'r Arglwyddi 6 ar effaith bosib Brexit ar ein sector.
1

Canlyniadau i’r arolwg i’r celfyddydau yng Nghymru a'r effaith bosibl o ganlyniad i adael yr UE gan Gyngor
Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, Hydref 2016
2

Adroddiad Brexit Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol, Hydref 2016
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Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UE, gan
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Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodol, gan Bwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad
Cenedlaethol Cymru, Mawrth 2018
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The impact of Brexit on the creative industries, tourism and the digital single market, ymchwiliad gan Bwyllgor
Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon Tŷ'r Cyffredin, Hydref 2016
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Ymchwiliad Is-bwyllgor Materion Cartref yr UE gan Dŷ'r Arglwyddi, Brexit: movement of people in the cultural
sector, Gorffennaf 2018
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10. Gwnaethom gomisiynu ymchwil gan EUCLID, arbenigwyr Ewropeaidd annibynnol, i
sefydlu lefel y math o arian Ewropeaidd a dderbynnir ar gyfer prosiectau celfyddydol a
diwylliannol. (Yn ystod y cyfnod 2007 i 2016, cefnogwyd tua 150 o brosiectau gyda
thua £23 miliwn o gyllid yr UE.) Archwilir hyn mewn mwy o fanylder isod.
11. Mae Eluned Hâf, Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru, wedi cyflwyno tystiolaeth
ar ran sector celfyddydau'r DU ym Mhwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop. 7
Rydym hefyd wedi cymryd rhan yn nigwyddiad ymgysylltu â rhanddeiliaid WEFO
ynghylch buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit. 8
12. Rydym wedi cymryd rhan mewn cyfres o gyfarfodydd Ewropeaidd y Cyngor Prydeinig,
gyda'r diweddaf ym Mrwsel ym mis Medi 2018. 9 Gwnaeth y digwyddiad, a gynhaliwyd
gan Bozar Gwlad Belg, dynnu sylw at y ffaith, heblaw am raglenni ariannu'r UE, fod risg
sylweddol i fodelau busnes presennol cwmnïau yng Nghymru / y DU, yn ogystal ag
mewn mannau eraill yn 27 gwlad arall yr UE, oherwydd nifer o ffactorau anhysbys
ynghlwm wrth Brexit gyda chytundeb neu heb gytundeb.
13. Roedd y diffyg data ac - o ganlyniad, effaith anhysbys Brexit ar economi greadigol Ewrop
yn gyffredinol - yn bryder allweddol i'r cyfranogwyr. Er mwyn i'r mater ddod yn fwy o
flaenoriaeth i lywodraethau cenedlaethol a’r UE, roedd galw am ddata cymaradwy sy'n
edrych ar fwy nag effaith cyllid yr UE ar incwm a gynhyrchir o deithio neu gyflwyno y tu
hwnt i ffiniau cenedlaethol yn unig ac effaith anochel rheolaethau ffiniau a
deddfwriaeth newydd.
14. Mae adroddiad digwyddiad “Beyond Brexit” yn galw am ddarparu gwybodaeth ar
draws y DU ac ar draws Ewrop. Mae'r rhwydwaith o fannau gwybodaeth a reolir gan
On The Move, rhwydwaith symudedd artistiaid Ewrop, trwy'r prosiect peilot "Practics",
yn fodel y mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn ei gefnogi. Fodd bynnag, fel yr unig
bartner o'r DU yn y cynllun peilot hwnnw, rydym yn cefnogi'r galw am ddarpariaeth
gwybodaeth DU eang, lle fyddem ni, a Chynghorau Celfyddydau eraill y DU, yn
bartneriaid allweddol. Dylai'r gwasanaeth ddarparu gwybodaeth ymarferol am fisâu,
trethi a’r gyfraith er mwyn cefnogi artistiaid a'r sector creadigol yn y DU i weithio yn yr
UE ac i gefnogi artistiaid a'r sector creadigol yn yr UE i barhau i weithio yn y DU. Byddai
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Cyflwyniad Eluned Hâf ym Mhwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop
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Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit, Llywodraeth Cymru, Mehefin 2018
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Moving Beyond Brexit: Uniting the Cultural and Creative Sectors, Y Cyngor Prydeinig, Bozar, Sefydliad Diwylliannol
Ewrop, Medi 2018

4

rhwydwaith Ewropeaidd o fannau gwybodaeth hefyd o gymorth wrth ymateb i effaith
anfwriadol Brexit yn nhermau herio canfyddiadau cwmnïau Ewropeaidd, a allai
penderfynu (oherwydd diffyg gwybodaeth) i beidio â blaenoriaethu'r DU fel man neu
ffynhonnell allweddol ar gyfer eu gwaith.
15. Bydd gan y sector celfyddydau a chreadigol yr ydym yn ei gefnogi ei sylwadau ei hun i
gynnig. Fodd bynnag, mae ein gwaith gyda'r sector yn ein harwain i gredu y bydd ein
harsylwadau yn lled-gynrychiadol o'r sector ar y cyfan.
16. Mae pedwar maes pryder sydd wedi'u nodi'n gyson. Dyma nhw:
• Talent a sgiliau – yn enwedig y rhyddid i symud ar gyfer artistiaid, cwmnïau
diwylliannol a chreadigol a gweithwyr arbenigol, prinder sgiliau, fisâu a theithio
• Cyllid yr UE – gan gynnwys mynediad i Horizon 2020, Interreg, Erasmus+, Ewrop
Greadigol, cyfnewid diwylliannol, cyfleoedd i allforio, cymhwysedd wrth i ni agosáu
at Brexit
• Masnach a buddsoddi – gan gynnwys yr UE fel prif farchnad, marchnadoedd
newydd, gwasanaethau a reoleiddir, credydau treth, telerau Sefydliad Masnach y
Byd
• Fframweithiau rheoleiddio – gan gynnwys y farchnad sengl ddigidol, Hawliau
Eiddo Deallusol, amddiffyn hawlfraint, dylanwad dros reoliadau newydd
17. O'r pedwar hyn, y ddau cyntaf sydd â'r potensial i gael yr effaith mwyaf cyflym ar y
sector. Gellir cael hyd i fwy o fanylion yn y cyflwyniadau amrywiol y manylir arnynt
uchod. Rydym wedi tynnu sylw at yr effeithiau posib canlynol isod:

Effaith bosibl ar dalent a sgiliau:
18. Mae'r diwydiannau creadigol a'r sector celfyddydol yr ydym yn gweithio gyda nhw yn
dibynnu ar newid a chyfnewid parhaus cyfranogwyr lleol, cenedlaethol a byd-eang. Mae
hyn yn hanfodol er mwyn creu a chynhyrchu’r gwaith o safon uchel y mae Cymru a'r DU
yn adnabyddus amdano. Fodd bynnag, mae cryfder, amrywiaeth ac arloesedd y
celfyddydau yn dibynnu ar y rhyddid i symud a chyfnewid syniadau, talent a
chreadigrwydd – symudoldeb artistiaid a chreadigwyr fel y’i gelwir.
19. Mae Ewrop yn ffynhonnell talent allweddol ar gyfer amrediad o gwmnïau, o Opera
Cenedlaethol Cymru i Gwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, ac mae unigolion creadigol
yn cael eu cyflogi fel rhan o'r tîm craidd yn ogystal â chael contractau ar gyfer
cynyrchiadau penodol. Mae’r llif hawdd talent y naill ffordd a'r llall yn rhan o lwyddiant
5

y diwydiannau creadigol ar hyn o bryd fel peiriant sy'n cynyddu tyfiant economaidd yng
Nghymru. Gallai cwtogi ar hwn arwain at golled sylweddol o sgiliau sy’n bwysig i Gymru
ac economi Cymru.
20. Mae gweithle amrywiol yn gwneud ein cwmnïau yn fwy cystadleuol yn rhyngwladol.
Mae denu talent ac arweinwyr rhyngwladol yn cynnig safbwynt newydd i ddiwylliant ein
cwmnïau. Ochr yn ochr â chydweithwyr o Gymru a Phrydain, maent yn trawsnewid
ffyniant ein cwmnïau celfyddydol, gan ddatblygu eu gallu a'u galluogi i gael mynediad i’r
marchnadoedd rhyngwladol newydd sydd mor bwysig ar gyfer cynnal busnes hyfyw.
21. Mae'r sector creadigol yn ffynnu ar arbenigedd a thechnolegau arloesol ac arbenigol.
Oherwydd natur y sgiliau hyn, nid ydynt ar gael yn eang. Mae talent aruthrol yn y
celfyddydau a'r diwydiannau creadigol mor bwysig i lwyddiant y sector ag y mae i
feysydd eraill fel y gwyddorau a’r byd academaidd. Mae gweithwyr Ewropeaidd yn
darparu ffrwd barod o sgiliau mewn meysydd lle nad oes gennym lawer o allu neu
arbenigedd ar hyn o bryd. Yn ogystal, mae'r gweithwyr hyn yn ein helpu i ddeall Ewrop,
ein marchnad dramor fwyaf, yn well.
22. Felly, y mae bellach yn hollbwysig ac yn fater o frys fod hawliau a dyfodol pob dinesydd
o’r UE sydd yn y DU, yn ogystal â dinasyddion Prydeinig ar draws yr UE, yn cael eu
gwneud yn glir.
23. Mae symudedd artistiaid hyfforddedig iawn a gweithwyr medrus yn y dyfodol yn bryder
allweddol. Mae rhestr mudo Haen 2 o alwedigaethau lle mae prinder sgiliau yn rhestru
swyddi lle bydd y llywodraeth yn caniatáu noddi gweithwyr mudol mewn
cydnabyddiaeth o ddiffyg sgiliau difrifol, ac mae'r rhestr gyfredol eisoes yn cydnabod
bylchau, gyda 17 o ddiwydiannau creadigol wedi'u nodi.
24. Beth bynnag fydd y trefniadau yn y dyfodol, mae angen cydnabyddiaeth o unigrywiaeth
y sector creadigol er mwyn galluogi'r sector i barhau i ffynnu. Yn gyntaf, mae nifer o
weithwyr creadigol yn hunangyflogedig neu maent yn gweithio ar gontractau penodol
sy’n gyfyngedig o ran amser. Mae patrymau gwaith y sector yn annodweddiadol – gall
contract fod am ychydig o oriau, diwrnod neu gyfnod hirach. Felly, efallai na fydd yr
opsiwn o gael y rhyddid i symud gyda chynnig swydd yn gweithio'n dda ar gyfer sector
sydd yn aml yn gofyn am drosiant cyflym. Hoffwn hefyd adnabod yr angen i gadw
talent ymysg y myfyrwyr rhyngwladol sydd wedi mynychu cyrsiau creadigol yn
sefydliadau addysg uwch Cymru. Yn draddodiadol, mae hyn wedi bod yn ffynhonnell
wych ar gyfer y sgiliau creadigol rhyngwladol gorau.
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25. Yn ychwanegol, nid yw lefelau uchel o sgiliau technegol bob tro yn arwain at gyflogau
uchel. Byddai gofyniad presennol y Swyddfa Gartref fod pob gwladolyn nad yw’n dod
o'r DU/UE yn bodloni trothwy isafswm cyflog ar gyfer rhai mathau o fisa yn creu
problemau. A gallai hyn gael ei waethygu gan gyfyngiadau ar y nifer o fisâu Haen 1, 2 a
5 sy'n cael eu rhoi bob blwyddyn.

Effaith bosibl ar deithio:
26. Mae agosrwydd y DU at gyfandir Ewrop yn galluogi teithio mwy fforddiadwy a
'diffrithiant' ar draws ffiniau. Mae cael mynediad hawdd a'r gallu i deithio'n rhwydd (ar
gyfer cerddorfeydd, cwmnïau theatr, arddangosfeydd ac unigolion), i mewn i'r DU ac o'r
DU i'r UE, o werth ymarferol ac ariannol sylweddol. Yn ychwanegol, mae'r rhan fwyaf o
gwmnïau celfyddydol yn sefydliadau bychan a byddai dychwelyd i system weinyddol a
chostus fisâu a thrwyddedau yn gam drud am nôl. Ond ni all effaith y gwaith hwn gael
ei mesur mewn termau ariannol yn unig, wrth gwrs, a byddai lleihau'r nifer o artistiaid a
chwmnïau o'r UE sy'n dod i'r DU, o artistiaid gweledol neu gynllunwyr ffasiwn i
gerddorfeydd neu gwmnïau theatr teithiol, yn cael effaith fawr ar raglenni mewn
lleoliadau a gwyliau yng Nghymru a'r DU.
27. Mae teithio yn Ewrop yn rhan hanfodol o fywydau gwaith nifer o artistiaid o Gymru.
Mae hefyd yn hanfodol i lwyddiant nifer o sefydliadau Portffolio Celfyddydol Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru (y prif gyrff celfyddydol sy'n cael eu hariannu gan y cyngor).
Mae llawer ohonynt yn ennill rhan fawr o'u hincwm wrth deithio mewn gwledydd
Ewropeaidd eraill ac mae gan nifer o'n cyflwynwyr fynediad at gwmnïau Ewropeaidd
sy'n teithio yn y DU. Ac mae teithio yn Ewrop yn llai costus ac yn haws o lawer ar gyfer
ein cwmnïau celfyddydol nag mewn tiriogaethau eraill oherwydd dileu cyfyngiadau a
rhwystrau (fisâu, cyflogaeth a threthi) ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE.
28. Roedd cyllid NoFit State, ein cwmni syrcas cyfredol blaenllaw, o deithio tramor bron yn
cyfrif am 40% o gyfanswm trosiant y cwmni yn ystod blwyddyn ariannol 2015/16.
Gwnaeth profiad diweddar y cwmni wrth deithio yn America dynnu sylw at y costau
oedd yn ychwanegol i'r costau teithio (£46,000) wrth ei gymharu â thaith o'r un raddfa
gyda'r un darn o waith yn yr UE. Roedd y costau mwyaf yn cynnwys fisâu (£13,406),
trwyddedau (£9,384) ar gyfer offer teithio ac yswiriant meddygol (£4,250), yn ogystal â'r
ardystiadau angenrheidiol oedd eu hangen gan dalaith Efrog Newydd ar gyfer gofodau
cyhoeddus dros dro a phabell perfformio NoFit State (£19,002). 10
10

Adroddiad Brexit y Ffederasiwn Diwydiannau Creadigol 2016
https://www.creativeindustriesfederation.com/sites/default/files/2017-05/Brexit%20Report%20web.pdf
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29. Bydd cyflwyno unrhyw gyfyngiadau symud (yn ogystal â thollau) yn creu ffiniau newydd
ar gyfer ein sefydliadau celfyddydol ar raddfa fawr. Er bydd y cwmnïau hyn yn gweld
bod cyfyngiadau o'r math yn anghyfleus, gallai rhwystrau o'r math droi'n anorchfygol i
artistiaid a chwmnïau ar raddfa fach. Efallai y bydd sefydliadau celfyddydol sy'n
gweithredu ar gyllidebau bach â hyblygrwydd ariannol cyfyngedig yn darganfod na
fyddant yn gallu esmwytho neu reoli effeithiau'r rheoliadau ar symud.
30. Mae symudedd artistiaid yn sail i ddatblygiad artistig a chreadigol. Beth bynnag fydd
trefniadau’r dyfodol, rhaid trafod unrhyw newidiadau i reoliadau mewnfudo mewn
ffyrdd sy'n caniatáu symudedd rhesymol a phriodol gweithwyr creadigol, gan osgoi
rhwystrau gwrthgynhyrchiol sy'n gwbl seiliedig ar drothwyon cyflog a chwotâu.
31. Rydym yn croesawu a chefnogi'r ymchwil a'r argymhellion a wnaed gan Ffederasiwn y
Diwydiannau Creadigol yn ei Adroddiad ar Dalent Fyd-eang. 11 Hoffem weld cyflwyniad
teithio heb fisâu ar gyfer creadigolion sy'n gweithio rhwng y DU a'r UE a byddem yn
croesawu adolygiad o'r opsiynau ynglŷn â’r model gwyliau didrwydded a chyrff rhyngol
yn cyflenwi tystysgrifau nawdd. Dylai pob opsiwn gael ei archwilio gyda nod o leihau
beichiau biwrocrataidd a galluogi llwyddiant creadigol, artistig a masnachol sector
allweddol.
32. Mae cynnal symudedd artistiaid a gweithwyr creadigol o'r DU a'r UE yn parhau i fod yn
fudd cenedlaethol hanfodol, yn yr hirdymor a thrwy gydol pa bynnag gyfnod pontio sy'n
cael ei drafod, a bydd angen darparu parhad ac eglurder ar gyfer ein sector, gan fod
nifer ohonynt yn gweithio gyda phartneriaid Ewropeaidd ar ôl Mawrth 2019.

Effaith bosib ar fynediad at gyllid yr UE a mynediad at rwydweithiau
rhyngwladol:
33. Mae'r sector celfyddydol yng Nghymru wedi elwa dros y blynyddoedd o amrywiaeth o
raglenni ariannu'r UE. Yn Awst 2017, gwnaethom gomisiynu adroddiad gan EUCLID i
asesu cyfraniad yr UE i'r celfyddydau yng Nghymru ers 2007 yn nhermau arian – gan
edrych ar gronfeydd strwythurol a chronfeydd trawswladol. 12 Er bod budd clir i'r
celfyddydau yn nhermau rhaglenni trawswladol megis Ewrop Greadigol, Erasmus+ ac
11

Adroddiad Talent Fyd-eang Ffederasiwn y Diwydiannau Creadigol 2017
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Interreg, mae hefyd cyfran fawr o fuddsoddiad sydd wedi dod o Gronfeydd Strwythurol
a Buddsoddi Ewropeaidd.
34. Mae'r cyllid Ewropeaidd sydd wedi'i ddosbarthu i Gymru wedi trawsnewid y celfyddydau
yng Nghymru. Mae'r buddsoddiad hwn wedi darparu cyfatebiaeth sylweddol mewn
arian ar gyfer prosiectau mor wahanol â hyfforddi, prentisiaethau, prosiectau cymunedol,
a chynlluniau adeiladu cyfalaf ar gyfer canolfannau celfyddydol, orielau a theatrau.
Mae gan Gymru nawr isadeiledd i’w chwennych o leoliadau celfyddydol pensaernïol
arbennig sy'n creu cyfleoedd newydd i bobl ar draws Cymru er mwyn iddynt allu
mwynhau a chymryd rhan mewn gweithgaredd diwylliannol. Ac mae nifer o'r prosiectau
cyfalaf blaengar hyn wedi ailddechrau adfywio economaidd ac wedi bod yn gatalydd ar
gyfer mewnfuddsoddi a chynyddu ymgysylltiad cymunedol.
35. Un derbynnydd enghreifftiol o Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop sydd wedi paratoi'r
ffordd ar gyfer mwy o fuddsoddiad yn y celfyddydau yw Galeri, canolfan gelfyddydau a
menter greadigol yng Nghaernarfon. Wedi'i agor yn 2005, trwy fuddsoddiad
partneriaeth a oedd yn cynnwys tua £1.7 miliwn mewn arian o Gronfa Datblygu
Rhanbarthol Ewrop, mae Galeri o hyd wedi canolbwyntio'n gryf ar adfywiad lleol,
ymgysylltu â'r gymuned a chefnogi'r sector creadigol yng Ngwynedd. Daeth ei
ddatblygiad ar safle Doc Victoria yn gatalydd ar gyfer ailddatblygiad dilynol yr ardal hon.
36. Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, a gafodd ei chyfateb gan Gynllun Loteri
Cyfalaf Cyngor Celfyddydau Cymru a buddsoddwyr eraill, wedi darparu buddsoddiad
ariannu sylweddol i rwydwaith o ganolfannau celfyddydol a diwydiannau creadigol â
phroffil uchel ar draws Cymru. Mae pob un wedi cael effaith drawsnewidiol ar ei
chymuned ac maent yn cynnwys Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Theatr Mwldan
a'r diweddaraf i agor, Pontio – Canolfan Gelfyddydau ac Arloesi Prifysol Bangor (a
elwodd o tua £15 miliwn trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop).
37. Bu hefyd buddsoddiad sylweddol trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop i'r celfyddydau a'r
economi greadigol yng Nghymru. Rhwng 2007 a 2013, fel cyd-noddwr Rhaglen
Cyrraedd y Nod Llywodraeth Cymru (2007–13), dosbarthwyd dros £10 miliwn gan
Gyngor Celfyddydau Cymru i 73 o brosiectau a oedd yn cynnwys mwy na 9,000 o bobl
ifanc.
38. Mae llawer o raglenni datblygu sgiliau ar gyfer y diwydiannau creadigol wedi bod o fudd
i'r celfyddydau yng Nghymru, o gyrsiau mewn sefydliadau addysg bellach ac addysg
uwch i raglenni a reolir gan Skillset er mwyn hyfforddi awduron ar gyfer teledu a ffilm.
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39. Mae'r celfyddydau yng Nghymru – fel yr economi greadigol ar y cyfan – wedi elwa o
amrywiaeth o raglenni trawswladol un pwrpas megis Ewrop Greadigol ac Interreg. Er
enghraifft, yn 2015, gwnaeth pum sefydliad creadigol Cymru elwa o bron i €1 miliwn
mewn arian gan Ewrop Greadigol (is-raglenni'r cyfryngau a diwylliant). Mae hyn yn
cynnwys Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau, sydd wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth, yn
arwain un o "lwyfannau" blaenllaw Ewrop gyda'i phrosiect Ewrop Lenyddol Fyw.
Derbyniodd y prosiect CORACLE, o dan arweiniad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant,
ychydig dros €1.2 miliwn o arian Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy raglen 4A
Iwerddon-Cymru Interreg. Cefnogodd y prosiect ddatblygiad sgiliau'r rheini sy'n
gweithio yn y sectorau creadigol a diwylliannol, er mwyn mwyhau budd economaidd,
cymdeithasol a diwylliannol y sectorau hyn yn y ddau ranbarth.
Mae Erasmus+ yn rhaglen arall sydd wedi buddsoddi mewn creadigrwydd a sgiliau
creadigol – er enghraifft, trwy brosiect cyfnewid y Rhwydwaith Syrcas Rhyngwladol, y
gwnaeth NoFit State Circus gymryd rhan ynddo fel partner yn 2014.
40. Rydym yn parhau i ddadlau'r achos i barhau i gymryd rhan mewn rhaglenni trawswladol
yr UE megis Ewrop Greadigol neu Erasmus+, ac ystyriwn y dylai cymryd rhan yn y
rhaglenni hyn ar ôl Brexit gael ei ystyried ar lefel ranbarthol (h.y. Cymru) os nad yw lefel
y DU yn ddewis hyfyw.
41. Pe byddai'r DU neu Gymru yn cymryd rhan yn y rhaglenni hyn ar ôl Brexit, byddai'n
debyg y byddai hynny fel "trydedd wlad". Byddai hyn yn achosi costau penodol a
byddai hefyd yn golygu bod angen cael canran uwch o arian cyfatebol er mwyn
ymgysylltu â phartner mewn prosiectau sy'n rhan o'r rhaglenni hyn.
42. Mae cyfrannu at y rhaglenni hyn yn dod â buddiannau amrywiol i bartneriaid, ac nid
arian yn unig. Rydym yn ei ystyried fel rhan hanfodol o'n cysylltiadau â'r UE, gan agor
drysau i rwydweithiau, cydweithrediadau yn y dyfodol a llwybrau marchnata ar gyfer ein
cwmnïau celfyddydol a chreadigol. Mae nodi a sicrhau arian cyfatebol wedi bod yn
broblem gyson yn y gorffennol. Felly, byddem yn annog creu "pot llwyddiant" a
fyddai'n galluogi cwmnïau i gael mynediad at arian cyfatebol, petaent yn llwyddo i
ddatgloi arian trawswladol yr UE.
43. Dylai Cymru hefyd gadw desg Ewrop Greadigol, hyd yn oed os ariannir hon gan Gymru
y tu allan i'r rhaglen, er mwyn annog partneriaeth fel rhan o "fodel trydedd wlad".
Byddai desg o'r fath yn darparu gwybodaeth a chyngor amhrisiadwy a fyddai'n ymestyn
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y tu hwnt i faterion ariannu a sicrhau bod Cymru yn aros mewn cysylltiad â
marchnadoedd a rhwydweithiau Ewropeaidd.
44. Fodd bynnag, os nad oedd Llywodraeth y DU a/neu Lywodraeth Cymru yn gallu cael
cytundeb gyda'r UE ynglŷn â chyfranogiad parhaus mewn rhaglenni fel Ewrop
Greadigol, byddem yn ei ystyried yn hanfodol fod rhaglen ariannu arall yn cael ei sefydlu
er mwyn galluogi prosiectau cydweithredol gyda'r UE.
45. Bydd effaith sylweddol yn nhermau arian ar gyfer isadeiledd a phrosiectau datblygiadol
eraill yng Nghymru pe na bai cyllid yr UE yn cael ei ddisodli gan arian cyfatebol sylweddol
gan y DU. Yn yr un modd y byddem yn disgwyl i Lywodraeth y DU ddod o hyd i arian na
fydd yn dod i Gymru o ganlyniad i adael yr UE, felly rydym ni a'r sector yn dymuno
darbwyllo'r llywodraeth i roi'r arian ar gyfer y buddsoddiad y bydd y sector yn ei golli o
beidio â chymryd rhan mewn rhaglenni UE ehangach.
46. Credwn y dylai trefniadau amgen yn y dyfodol ar gyfer buddsoddi mewn datblygiadau
rhanbarthol fabwysiadu'r un safbwynt a gweledigaeth ryngwladol yr ydym wedi eu
gweld yng ngweithrediad cyfredol cronfeydd strwythurol yr UE.
47. Er ein bod wedi comisiynu ymchwil sy'n asesu cyfraniad yr UE i'r celfyddydau yng
Nghymru yn nhermau arian, mae dal diffyg data cynhwysfawr ar ehangder a dyfnder
effaith cyllid yr UE i’r celfyddydau a'r economi greadigol (a sectorau eraill heb
amheuaeth) yng Nghymru a'r DU. Mae hyn yn rhannol oherwydd cymhlethder
rhaglenni ariannu'r UE a'r ffaith fod pob rhaglen yn cael ei rheoli’n wahanol. Mae'r
modd y mae artistiaid a sefydliadau yng Nghymru yn elwa hefyd yn amrywio. Mae rhai
wedi cymryd rhan mewn rhaglenni sy'n cael eu rheoli gan bartneriaid eraill yn Ewrop, yn
ogystal â bod yn bartneriaid arweiniol eu hunain. Mae eraill wedi elwa ar ôl cael
cyfleoedd hyfforddi a rhwydweithio allweddol, ac mae’r data hwn yn llawer mwy anodd
ei gofnodi. Yn aml, mae ychydig o fuddsoddiad yn gallu creu effaith sylweddol ar gyfer
y sefydliadau sy'n cymryd rhan.
48. Mae cyfranogiad Cymru mewn amrediad o rwydweithiau rhyngwladol yn parhau i fod
yn bwysig. Maent yn darparu dealltwriaeth a gwybodaeth ynglŷn â marchnadoedd a
chyfleoedd rhyngwladol. Bydd gwybodaeth o'r fath yn hollbwysig os ydym am
ddylanwadu'r drafodaeth yn y dyfodol a datblygu perthnasau diwylliannol a masnachol
newydd gydag Ewrop ac ymhellach.
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Paratoi ar gyfer Brexit:
49. Wrth baratoi am Brexit, bydd angen adnoddau targedig er mwyn sicrhau bod y sector
yng Nghymru yn gallu gwneud trefniadau pontio hanfodol. Mae sicrhau bod
celfyddydau a diwylliant Cymru wedi'u cysylltu â rhwydweithiau allweddol a'u bod yn
gallu elwa ar a chyfrannu at y gwaith o rannu gwybodaeth yn weithgaredd allweddol y
teimlwn fod angen mynd i'r afael ag ef.
50. Yn dilyn ein cyfranogiad yn y cyfarfod diweddar ym Mrwsel (gweler pwynt 7), rydym
wedi cytuno i weithio ochr yn ochr â'n cymheiriaid yng Nghyngor Celfyddydau Gogledd
Iwerddon, Cyngor Celfyddydau Lloegr a’r Alban Greadigol, y Cyngor Prydeinig,
Diwylliant Iwerddon, a phartneriaid Ewropeaidd er mwyn datblygu data cymaradwy ar
raddfa ac effaith Brexit ar ein sector. Rydym eisiau sicrhau bod anghenion a
blaenoriaethau'r sector creadigol ym mhob rhanbarth a gwlad ddatganoledig yn cael eu
hystyried a bod llais Cymru yn cael ei glywed.
51. Fel aelod o On the Move ac fel "man gwybodaeth" ar symudedd artistiaid yng
Nghymru, byddwn yn cynorthwyo datblygiad rhwydwaith gwybodaeth sy'n ymchwilio ac
yn rhannu gwybodaeth. Bydd yn ffocysu ar faterion artistiaid a symudedd diwylliannol
sy'n berthnasol i Brexit, ar ran y sector a gydag ef, ar faterion sy’n ymwneud â fisâu,
trwyddedau gwaith a ffiniau yn ogystal â materion sy'n ymwneud â threthi.
52. Mae pobl greadigol yn ffynnu ar gyfnewid syniadau a gwybodaeth ac ymagwedd
gydweithredol o weithio. Mae arolygon yn dangos tro ar ôl tro fod y sector yn parhau'n
ymroddedig trwyddo draw i gydweithredu'n rhyngwladol. Mae ein haelodaeth 45
blynedd yn yr UE yn golygu bod cynifer o agweddau o'r sectorau diwylliannol ar draws
Ewrop yng nghlwm ac yn rhyngddibynnol. Mae gweithio mor agos â’r UE, ac ar ei
thraws, wedi dod yn ail natur i'n sector ac wedi galluogi creadigrwydd i ffynnu. Dylem
geisio ddiogelu hyn mewn unrhyw drefniadau yn y dyfodol.

Cyngor Celfyddydau Cymru / Celfyddydau Rhyngwladol Cymru
Hydref 2018
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