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Dywed Llywodraeth Cymru bod rhaid wrth “gynnydd mawr” yn yr ymchwil sy’n 
ceisio helpu i ddatrys yr heriau penodol sy’n wynebu Cymru (ymchwil a 
arweinir gan her). Dywed hefyd bod rhaid cydbwyso’r math yma o ymchwil 
gyda’r math mwy traddodiadol o ymchwil tymor hir a gynhelir gan brifysgolion 
sy’n gwthio ffiniau gwybodaeth.                  
 
1. I ba raddau ydych chi’n cytuno â’r farn hon a sut gall Llywodraeth Cymru 

sicrhau nad yw cynnydd mewn un math o weithgarwch ymchwil yn 
golygu bod y math arall ar ei golled?  

 
1.1 Rydym yn cytuno y gall cyllid ar gyfer ymchwil a arweinir gan her ddarparu 

ffordd effeithiol o ganolbwyntio ymchwil ar roi sylw i’r problemau mawr sy’n 
wynebu’r economi a chymdeithas, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. 
Fodd bynnag, rhaid i unrhyw gyllid y mae Llywodraeth Cymru’n ei ddarparu ar 
gyfer ymchwil a arweinir gan her yng Nghymru fod yn ychwanegol at gyllid 
Cysylltiedig ag Ansawdd (CA), y prif ffrwd gyllido ar gyfer ymchwil mewn 
prifysgolion yng Nghymru (a ddarperir gan CCAUC), a heb fod ar draul lleihau’r 
ffrwd gyllido honno.         

 
1.2 Mae Papur Gwyn Llywodraeth Cymru, ‘Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus’ 

(2017), yn galw am sicrhau cydbwysedd rhwng ymchwil a sbardunir gan 
chwilfrydedd ac ymchwil ac arloesi a arweinir gan her. Dywed y dylai cyllid CA 
heb ei neilltuo ar gyfer ymchwil a sbardunir gan chwilfrydedd barhau’n elfen 
sylfaenol o’r cyllid i’w ddosbarthu gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac 
Ymchwil arfaethedig ar gyfer Cymru. Mae’n fwriad gan Lywodraeth Cymru i 
lefelau cyllid CA fod yn unol â’r argymhellion yn 2016 yn yr Adolygiad o gyllid 
addysg uwch a threfniadau cyllid myfyrwyr (‘Adolygiad Diamond’ erbyn hyn) ac 
a ddatblygwyd ymhellach gan Adolygiad Reid (2018) ac i gyllid ychwanegol 
ddod ar gael hefyd efallai ar gyfer gweithgareddau YaD a arweinir gan her. 
Rydym yn croesawu’r ymrwymiad mewn egwyddor hwn ar ran Llywodraeth 
Cymru.  

 
1.3 Mae’r tirlun cyllid ymchwil ledled y DU yn newid. Mae’r cyd-destun mae ein 

prifysgolion ni’n gweithredu ynddo wedi cael ei ddiffinio gan gyhoeddi  
Strategaeth Ddiwydiannol Llywodraeth y DU (2017) a Ffyniant i Bawb: cynllun 
gweithredu economaidd (2018) gan Lywodraeth Cymru. I gefnogi ei huchelgais 
i fynd i’r afael â’r heriau byd-eang sydd wedi’u datgan, mae Llywodraeth y DU 
wedi ymrwymo i godi cyfanswm y buddsoddiad Ymchwil a Datblygu (YaD) 
ledled y DU i 2.4% o’r Cynnyrch Domestig Gros erbyn 2027. Rhaid i Gymru, 
sydd â diffyg hanesyddol o ran capasiti ymchwilwyr academaidd STEM, fod 
mewn sefyllfa i gystadlu am ei chyfran o’r adnodd hwn. Dyma oedd pwrpas 
Adolygiad Reid. Mae’n cynnig gweithredu i ddelio â’r diffyg yn ein buddsoddiad 
ymchwil, fel bod Cymru’n gallu cystadlu’n gyfartal â gweddill y DU.                

 
1.4 Felly mae’n hanfodol bod unrhyw gyllid ar gyfer ymchwil a arweinir gan her yng 

Nghymru’n ychwanegol at gyllid CA, ac nid ar draul y cyllid hwnnw. Mae cyllid 
CA yn helpu i gefnogi seilwaith a buddsoddiad ymchwil craidd, gan gynnwys 
costau cyflog ymchwilwyr academaidd, staff cefnogi, offer a chyfleusterau. Mae 
hefyd yn rhoi i brifysgolion hyblygrwydd i ddatblygu llinellau ymchwil newydd ac 
mae’n darparu’r sylfeini i brifysgolion wneud ceisiadau llwyddiannus am ffrydiau 

https://beta.gov.wales/review-higher-education-funding-and-student-finance-arrangements-final-report
https://beta.gov.wales/review-higher-education-funding-and-student-finance-arrangements-final-report
https://gov.wales/topics/science-and-technology/science/reid-review/?lang=en
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-building-a-britain-fit-for-the-future
https://gov.wales/topics/businessandeconomy/economic-action-plan/?lang=en
https://gov.wales/topics/businessandeconomy/economic-action-plan/?lang=en
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cyllido cystadleuol seiliedig ar brosiect o ffynonellau eraill. Rhaid i Gymru 
gynnal cyllid ar gyfer gweithgarwch ymchwil tymor hir sy’n gwthio ffiniau 
gwybodaeth am y rhesymau a amlinellir uchod a hefyd oherwydd bod ymchwil 
o’r fath yn torri tir newydd ac yn cyflwyno gwybodaeth newydd y gellir ei 
defnyddio wedyn i roi sylw i heriau penodol.   
 

1.5 Hefyd, mae angen gofal os mai cyfateb cyllid CA â chyllid ymchwil a sbardunir 
gan chwilfrydedd a wneir yn unig. Pwrpas cyllid CA yw bod yn sail i amrywiaeth 
eang o weithgareddau ymchwil a gynhelir mewn prifysgolion yng Nghymru, o 
weithgarwch ‘awyr las’ a sbardunir gan chwilfrydedd i weithgarwch mwy 
penodol a all gael effaith ar unwaith ar yr economi neu gymdeithas. Mae’n 
cefnogi gweithgarwch cysylltiedig â sefydlu Canolfan Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd Prifysgol Caerdydd-IQE gymaint ag y mae’n cefnogi astudio 
plastig yn y gadwyn fwyd dŵr croyw. Mae’n cefnogi sefydlu Athrofa Dur a 
Metelau TATA - Abertawe a hefyd datblygiadau newydd mewn ymchwil gwrth-
hydrogen. A hefyd mae’n cefnogi ymchwil meddygol mewn amrywiaeth eang o 
feysydd, gan gynnwys gweithgarwch cam cynnar cysylltiedig â sefydlu Athrofa 
Ymchwil Dementia Prifysgol Caerdydd. 

 
1.6 Mae’n sicr yn uchelgais gan CCAUC i’n rôl ni yn cefnogi gweithgareddau 

ymchwil ac arloesi mewn prifysgolion gael ei hehangu’n ddefnyddiol i helpu 
sefydliadau i roi eu hunain mewn sefyllfa well wrth wneud cais am gyllid 
cystadleuol yn y DU. Mae cyllid CA yn galluogi hyn yn sicr, ond gallai rôl fwy 
ymarferol a chefnogol drwy CCAUC fod yn un lle mae Llywodraeth Cymru’n 
defnyddio’r swyddogaethau a’r cyrff presennol i alluogi lleoli mwy o ymchwil a 
arweinir gan her yng Nghymru. 

 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud ei bod eisiau dod â’r holl gyllid ymchwil 
at ei gilydd ac y dylai’r cyllid hwn fod ar gael wedyn i fusnesau bach a chanolig 
(BBaCh), busnesau preifat mawr, a sefydliadau eraill yn ogystal â 
phrifysgolion a cholegau. 
 
2. I ba raddau ddylai busnesau a sefydliadau eraill allu derbyn cyllid 

ymchwil gan y Llywodraeth a fyddai wedi mynd i brifysgolion a cholegau 
fel arall? Sut gellid gwneud hyn heb dangyllido rhai sefydliadau – a fydd 
canlyniadau anfwriadol efallai?   

 
2.1 Byddem yn dadlau’n gryf, os yw busnesau a sefydliadau eraill i ddod yn 

gymwys i dderbyn cyllid ymchwil Llywodraeth Cymru, bod rhaid i’r cyllid hwn 
ddod o adnoddau ychwanegol, nid o gyllid ymchwil a fyddai wedi mynd i 
brifysgolion fel arall (e.e. CA). 

 
2.2 Dylanwedir ar ein safbwyntiau gan y ffactorau canlynol hefyd:  

i. Prifysgolion yw’r cyfranwyr mwyaf at weithgarwch YaD yng Nghymru. 
Mae adroddiad diweddar gan Sefydliad Bevan yn dweud bod modd 
priodoli bron i hanner gwariant Cymru ar ymchwil a datblygu (YaD) i 
brifysgolion ac, o ystyried y cyswllt rhwng YaD a thwf cynhyrchiant, mae 
YaD prifysgolion yn sail i lawer o fudd economaidd Cymru.  
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ii. Mae cyllid sy’n sail i weithgarwch ymchwil (cyllid CA CCAUC) yn 
sylfaenol i gefnogi ymchwil o ansawdd uchel a chreu’r syniadau sy’n 
arwain at gynhyrchion ac arloesi yn y dyfodol.   

 
iii. Mae’r cyllid ar gyfer ymchwil ac arloesi mewn prifysgolion yng Nghymru, 

y penderfynir yn ei gylch a’i neilltuo ar hyn o bryd gan CCAUC, eisoes yn 
isel o gymharu â gweddill y DU.            
 

iv. Mae rhai o’r ffrydiau cyllido ymchwil mwyaf gweithredol a llwyddiannus 
yn rhai lle mae prosiectau cyllido cydweithredol yn cael eu cynnig gyda 
phrifysgolion a busnes yn cydweithio. Mae Partneriaethau Trosglwyddo 
Gwybodaeth, er enghraifft, yn gwella’r buddsoddi mewn ymchwil gan 
sefydliadau, ac yn sicrhau bod ymchwil academaidd wedi’i ymgorffori 
mewn arferion busnes.  

 
2.3 Dangosir y tanfuddsoddiad presennol mewn ymchwil ac arloesi mewn 

prifysgolion yng Nghymru gan y canlynol:    
• Ar hyn o bryd mae Cymru’n cael 3.9% o gyfanswm cyllid CA y DU ar 

gyfer ymchwil, i lawr o 4.5% o gyfanswm y DU yn 2007/08. Roedd y 
gyfran honno’n isel eisoes, o gofio bod cyfran safonol Cymru o 
weithgareddau AU y DU yn cael ei hystyried fel 5% fel rheol.  

• Arferai CCAUC ddarparu Cyllid Arloesi ac Ymgysylltu o tua £8m y 
flwyddyn i brifysgolion. Roedd y cyllid hwn yn sail i weithgarwch 
prifysgolion mewn meysydd oedd yn ysgogi ac yn cyfarwyddo defnyddio 
ac ecsbloetio gwybodaeth er budd yr economi, cymdeithas a diwylliant 
yng Nghymru. Bu’n rhaid i CCAUC dynnu ei gyllid Arloesi ac Ymgysylltu 
yn ôl o 2013/14 ymlaen gan fod ei gymorth grant gan Lywodraeth Cymru 
wedi gostwng er mwyn talu costau grant ffioedd hyfforddi israddedig 
Llywodraeth Cymru. 

• Argymhellodd Adolygiad Diamond o Ffioedd a Chyllid yng Nghymru y 
dylai cyllid CA gael ei gynnal ar lefelau 2016 o leiaf mewn gwir dermau 
(£71 miliwn y flwyddyn). Mae gostyngiadau i gymorth grant CCAUC yn 
golygu na chafodd hynny ei gyflawni yn 2016/17, 2017/18 na’r flwyddyn 
gyfredol, 2018/19. 

• Mae effaith y sefyllfa gyllido yng Nghymru’n waeth oherwydd y ffaith bod 
cyllid CA Lloegr a’r Gronfa Arloesi Addysg Uwch (yr hyn sy’n cyfateb yn 
Lloegr i’n Cronfa Arloesi ac Ymgysylltu ni ar un adeg) wedi cynyddu’n 
sylweddol yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.   

 
2.4 Mae Adolygiad Reid, adolygiad o gyllid y llywodraeth ar gyfer ymchwil ac 

arloesi, yn dangos bod ymchwil ac arloesi ym mhrifysgolion Cymru’n cael ei 
dangyllido’n sylweddol ar hyn o bryd ac mae’n argymell buddsoddiad 
ychwanegol sylweddol. Felly byddai ailgyfeirio rhan o’r cyllid sydd eisoes yn isel 
oddi wrth brifysgolion i fusnesau a sefydliadau eraill yn mynd yn groes i 
argymhellion Adolygiad Reid. 
 

2.5 Pe bai busnesau a sefydliadau eraill yn derbyn cyllid ymchwil Llywodraeth 
Cymru a fyddai’n mynd fel arall i brifysgolion, byddai’r canlyniadau anfwriadol 
yn cynnwys y canlynol: 
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• Byddai ansawdd a swmp yr ymchwil mewn prifysgolion yng Nghymru’n 
lleihau ac ni fyddai uchelgais Llywodraeth Cymru o hybu’r ecsbloetio ar 
wybodaeth ymchwil ac arloesi er budd economaidd yn cael ei wireddu 
oherwydd mae’n dibynnu ar argaeledd allbynnau ymchwil arloesol o 
ansawdd uchel yn y lle cyntaf.   
 

• Ni fyddai gan y sector adnoddau i gystadlu’n llwyddiannus am y cyllid YaD 
cynyddol a gyhoeddwyd gan Lywodraeth San Steffan i gefnogi ei 
Strategaeth Ddiwydiannol (£2 biliwn ychwanegol y flwyddyn erbyn 2020-21).  
Bydd y cyllid hwn yn cael ei neilltuo gan y Cynghorau Ymchwil ac Innovate 
UK ar sail gystadleuol ledled y DU drwy Gronfa Her y Strategaeth 
Ddiwydiannol a chynlluniau tebyg. Bydd ffocws cadarn yn y cynlluniau hyn 
ar roi hwb i berfformiad a chynhyrchiant economaidd, ac felly maent yn 
berthnasol i amcanion economaidd Llywodraeth Cymru. Mae Adolygiad 
Reid yn tynnu sylw at y cyfle a gynigir gan y cyllid newydd ond hefyd mae’n 
pwysleisio’r gydberthynas agos rhwng cyllid CA a llwyddiant o ran ennill 
cyllid grant allanol ac, o ganlyniad, yr angen am adnoddau digonol ar gyfer y 
sector. 

 
• Mae potensial i gyllid a gyfeirir at fusnesau arwain yn y pen draw at 

weithgarwch ymchwil sy’n dal i gael ei gynnal gan brifysgolion, lle mae 
sefydliadau’n dewis comisiynu gweithgarwch ymchwil. Y canlyniad 
anfwriadol yma yw bod cyllid ymchwil ar gyfer Cymru’n cael ei ‘wario’ yn y 
pen draw y tu allan i Gymru. Hefyd, byddai’r potensial i sefydliadau 
ddefnyddio cyllid i gomisiynu ymchwil yn cael effaith ar oedi gyda 
gweithgarwch ymchwil, ac felly gallai cyllido busnesau yn hytrach na 
phrifysgolion effeithio o bosib ar effeithiolrwydd y cyllid hwnnw.           

2.6 Bwriad CCAUC yw adfer cyllid CA i’r lefel a argymhellwyd yn Adolygiad 
Diamond ac ailsefydlu’r Gronfa Arloesi ac Ymgysylltu o ganlyniad i weithredu 
argymhellion Adolygiad Diamond. Mae Llywodraeth Cymru’n chwilio hefyd am 
ffyrdd o gymryd lle’r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd, sydd 
wedi bod yn allweddol o ran cefnogi gweithgareddau arloesi rhwng prifysgolion 
a busnesau yng Nghymru, pan na fydd y ffynhonnell hon o gyllid ar gael 
bellach.   

 
 
Mewn adolygiad diweddar o gyllid ymchwil, cyflwynwyd dadl bod risg fawr i 
fuddiannau ymchwil ac arloesi prifysgolion orgysgodi buddiannau ymchwil ac 
arloesi busnesau preifat. Ond ni aeth ymlaen wedyn i awgrymu ffordd o atal 
hyn rhag digwydd.                  
 
3. Beth sydd raid ei wneud i sicrhau nad yw busnesau a’u buddiannau’n 

cael eu gorgysgodi gan brifysgolion wrth ystyried cyllid a gweithgarwch 
ymchwil ac arloesi?  

 
3.1 Nid oeddem yn glir at beth oedd y cyfeiriad yma ond roeddem yn falch o 

esboniad gan Ysgrifennydd y Pwyllgor. Cyfeirir at bwynt a wnaed yn Adolygiad 
Reid ar dudalen 27 (pedwerydd pwynt bwled): mae’r adran dan sylw’n cyfeirio 
at oblygiadau cynnwys cyfrifoldeb am gyllido arloesi mewn busnes oddi mewn 
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i’r Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil newydd arfaethedig ar gyfer 
Cymru.    
       

3.2 Nid oedd y mater hwn yn nodwedd amlwg yn y dystiolaeth a dderbyniwyd gan 
Adolygiad Reid, ond mae’r Athro Reid yn cynnig ei sylwadau personol yn ei 
adroddiad, gan awgrymu pa un ai yw’r gefnogaeth arloesi’n dod o dan y 
Comisiwn arfaethedig ai peidio, bod angen mwy o gydweithredu effeithiol ar ran 
y rhai sy’n gyfrifol am gynlluniau cyllido. Mae’n cyflwyno rhai manteision posib, 
ond wedyn yn mynd ymlaen i ddweud fel hyn (ar dudalen 27, pwynt bwled 
pedwar) am strwythur o’r fath “byddai risg sylweddol y byddai buddiannau 
addysg bellach ac uwch yn drech nag arloesedd busnes a byddai angen rheoli’r 
risgiau hyn a’u lliniaru ar lefelau llywodraethu a rheoli”.   

 
3.3 Ein barn ni, felly, yw bod yr Ymchwiliad presennol, efallai, wedi ystyried y sylw 

hwn yn Adolygiad Reid allan o’i gyd-destun: mae’n fater a allai godi o bosib pe 
penderfynid cynnwys cyfrifoldeb am gyllid arloesedd busnes yn y Comisiwn 
newydd arfaethedig.    

 
3.4 Yn yr ymgynghoriad technegol ar sefydlu’r Comisiwn, mae’n ymddangos nad 

yw’r cwestiwn ynghylch a fyddai’r gweithgareddau cyllido cysylltiedig â busnes 
a weithredir ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru’n dod yn rhan o’r Comisiwn 
wedi’i ateb eto. Rydym yn cydnabod bod angen gwell cydlynu a brandio ar 
gyfanswm y cyllid y mae Llywodraeth Cymru’n ei ddarparu ar gyfer YaD. Hefyd 
rydym yn cydnabod bod rhaid sefydlu gweledigaeth, pwrpas a chwmpas y 
Comisiwn yn gadarn. Pa ffordd bynnag y bydd Llywodraeth Cymru’n 
penderfynu cefnogi YaD gan fusnesau, rydym yn awgrymu mai’r canlynol yw’r 
ystyriaethau allweddol:  

 
• Rhaid wrth well cydweithredu a chydlynu o ran sut mae cyllid yn cael 

ei ddyrannu. Mae CCAUC wedi gweithio’n agos â Llywodraeth Cymru 
wrth weithredu’r Gronfa Arloesi ac Ymgysylltu, yn ogystal ag Arbenigedd 
Academaidd LlC ar gyfer Busnes a Chronfeydd Arbenigedd SMART, 
sy’n canolbwyntio ar weithgarwch cydweithredol rhwng prifysgolion a 
busnesau lle mae’r pwyslais yn amlwg ar gyfnewid gwybodaeth a 
chydgynllunio gweithgarwch YaD. Hefyd rydym wedi gweithio mewn 
partneriaeth i gefnogi mynegi diddordeb i Gronfa Cryfder mewn Llefydd 
(Strength in Places) newydd UKRI, a fydd yn cyllido clystyrau o 
brifysgolion a chadwyni cyflenwi busnes i fynd i’r afael â phroblemau’n 
ymwneud â chynhyrchiant lleol.   

 
• Rhaid wrth gymhelliant ar gyfer datblygu’r perthnasoedd strategol 

rhwng prifysgolion, colegau AB a sefydliadau/cwmnïau allweddol yng 
Nghymru. Mae’r esiamplau da’n cynnwys IQE gyda Phrifysgol Caerdydd; 
Horizon-Hitachi gyda Phrifysgol Bangor; Cyfoeth Naturiol Cymru gyda 
Phrifysgolion Cymru. Mae Reid yn argymell sefydlu Cronfa Fuddsoddi 
Dewi Sant i gymell cydweithredu rhwng AU, AB a busnes, drwy ddarparu 
cyllid seilwaith craidd a thair “canolfan arloesi” a arweinir gan ddiwydiant. 
Rydym yn cefnogi’r argymhelliad hwn.   
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• Dylai’r cyllid sydd ar gael yng Nghymru gymharu â’r cyllid yn 
rhanbarthau eraill y DU. Ar hyn o bryd mae’r cyllid sydd ar gael fel sail 
i’r system ymchwil ac arloesi mewn prifysgolion yng Nghymru’n 
annigonol ac yn peri i Gymru fod y tu ôl i ranbarthau eraill wrth ymgeisio 
am ffynonellau hynod gystadleuol o gyllid allanol. Dyma sail yr 
argymhellion a gyflwynwyd gan yr Athro Diamond a’r Athro Reid: rhaid i 
Lywodraeth Cymru symud yn gyflym i fuddsoddi yn ei sylfaen ymchwil 
mewn prifysgolion.  

 
 
Yn ystod blwyddyn academaidd 2016/17 cofnodwyd 241 o fusnesau newydd 
gan raddedigion gan brifysgolion Cymru, gydag amcangyfrif o £56 miliwn o 
drosiant, roedd hyn bron yn ddwbl trosiant busnesau newydd staff prifysgol 
yn ystod yr un flwyddyn.  
 
4. Beth sydd yn ei le ar hyn o bryd gan brifysgolion a Llywodraeth Cymru i 

helpu a chefnogi myfyrwyr ac entrepreneuriaid graddedig i droi eu 
syniadau’n fentrau llwyddiannus?  

 
4.1  Mae Arolwg Addysg Uwch – Rhyngweithio Busnes a Chymuned (HE-BCI) 

2016/17 yn dangos bod prifysgolion yng Nghymru’n perfformio’n gadarn mewn 
perthynas ag is-fusnesau Prifysgol a busnesau newydd staff/graddedigion ar 
draws amrywiaeth o fesurau. O gofio bod ganddynt gyfrifoldebau addysgu, 
ymchwil neu gefnogi ychwanegol, byddem yn disgwyl, yn briodol, llai o 
fusnesau newydd gan staff o gymharu â’r corff o raddedigion, sy’n gallu hoelio 
eu sylw i gyd ar eu syniadau busnes. Dywed yr Ymchwiliad yn briodol bod 241 
o fusnesau newydd wedi’u sefydlu yn 2016/17. Fodd bynnag, mae’r 
amcangyfrif o £56 miliwn fel trosiant yn ymwneud a’r holl gwmnïau newydd 
gweithredol gan raddedigion (1,543 o’r rhain yn 2016/17). Mae hwn yn 
newyddion da ar gyfer Cymru.  

  
4.2  Mae’r ffigurau fel a ganlyn o ran perfformiad Cymru mewn perthynas â’r DU yn 

gyffredinol. O feddwl bod cyfran poblogaeth Cymru yn y DU oddeutu 5%, mae 
busnesau newydd (staff a graddedigion) yn faes o lwyddiant arwyddocaol i’n 
Prifysgolion ni, a dylid eu canmol am y perfformiad cadarn hwn:          

 
• Nifer y cwmnïau gweithredol sydd wedi goroesi o leiaf tair blynedd: mae 

12.4% o fusnesau newydd gan staff a 13.3% o fusnesau newydd gan 
raddedigion yng Nghymru 

• Nifer y cwmnïau gweithredol: mae 10.6% o fusnesau newydd gan staff a 
12.4% o fusnesau newydd gan raddedigion yng Nghymru  

• Amcangyfrif o gyflogaeth yr holl gwmnïau gweithredol: 14.2% o’r 
gyflogaeth mewn busnesau newydd gan staff a 9.1% mewn busnesau 
newydd gan raddedigion yng Nghymru 

• Amcangyfrif o drosiant yr holl gwmnïau gweithredol: 14.3% o drosiant 
busnesau newydd gan staff ac 8.8% o fusnesau newydd gan 
raddedigion yng Nghymru. 

 
4.3 Yn flaenorol roedd CCAUC yn darparu cefnogaeth ar ffurf cyllid cyson yn sail i 

weithgarwch entrepreneuriaeth yn yr holl brifysgolion yng Nghymru (gan 
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gynnwys entrepreneuriaeth myfyrwyr a graddedigion) drwy gyfrwng ei Gronfa 
Arloesi ac Ymgysylltu. Sefydlwyd timau menter a gyllidwyd gan y Gronfa er 
mwyn hwyluso ymgorffori sgiliau entrepreneuriaeth yn y cwricwla academaidd; i 
ddarparu cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr a graddedigion (gan gynnwys cyfeirio 
at raglenni cefnogi busnes Llywodraeth Cymru); ac i ddarparu cymorth ariannol 
a/neu ofod “sefydlu busnes” ar gyfer cwmnïau newydd. Fel esiampl, roedd y 
Rhaglen Cefnogi Menter a gydlynwyd ledled Cymru gan Brifysgol De Cymru’n 
cyd-fynd yn agos â gweithgarwch Entrepreneuriaeth Ieuenctid Llywodraeth 
Cymru. 

 
4.4 Mae prifysgolion yng Nghymru’n parhau i ymwneud â’r gweithgarwch hwn ac 

mae perfformiad cadarn y sector mewn perthynas ag entrepreneuriaeth 
graddedigion yn dystiolaeth o hyn. Darperir rhai esiamplau o weithgarwch 
entrepreneuriaeth cyfredol gan raddedigion yn Atodiad A. Rhaid canmol 
Llywodraeth Cymru am ddarparu cefnogaeth uniongyrchol i Entrepreneuriaeth 
Ieuenctid mewn sefydliadau AB ac AU, gan gynnwys sefydlu rhwydwaith o 
hyrwyddwyr entrepreneuriaeth a hybu cystadlaethau a dyfarniadau. Mae rownd 
bellach o gyllid ar fin cael ei dyfarnu’n seiliedig ar strategaethau sefydliadol ar 
gyfer entrepreneuriaeth graddedigion.         

 
 
5. A yw’r gefnogaeth hon yn systematig a chyson ledled Cymru ac a oes 

mwy y gallai Llywodraeth Cymru ac eraill ei wneud? 
 
5.1 Fel y nodwyd uchod, mae dileu Cronfa Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC yn 

2013/14 o ganlyniad i gyflwyno’r grantiau ffioedd israddedig llawn amser yng 
Nghymru’n golygu nad yw’r gefnogaeth graidd gyson hon yn “systematig a 
chyson" ledled Cymru bellach. Mae Adolygiad Reid yn tynnu sylw at y ffaith bod 
buddsoddiad cynyddol wedi bod mewn ffrydiau cyllido cyfatebol mewn rhannau 
eraill o’r DU. Mae adroddiadau Diamond a Reid yn argymell y dylid ailsefydlu 
Cronfa CCAUC cyn gynted â phosib, ar ôl i’r newidiadau i’r drefn cefnogi 
myfyrwyr ddechrau gweithio drwy’r system (ac ar yr amod nad yw’r cyllid hwn 
wedi’i neilltuo ar gyfer blaenoriaethau eraill). Efallai ei bod yn nodedig, ers 
2013/14, y flwyddyn olaf pryd bu i CCAUC ddarparu cyllid y Gronfa, bod 
cyfanswm yr incwm a gofnodwyd gan sefydliadau Cymru yn yr Arolwg Addysg 
Uwch – Rhyngweithio Busnes a Chymuned (HE-BCI) wedi gostwng 24% 
(gostyngiad o £48m).1 Mae rhannau eraill o’r DU, lle mae cyllid arloesi wedi 
parhau i fod ar gael, wedi parhau i brofi twf incwm yn HE-BCI. Rydym yn credu 
bod hyn yn dangos colled waeth i Gymru ac yn edrych ymlaen at weld y Gronfa 
ar gael ar gyfer ein sefydliadau eto yn y dyfodol.  

 
 
Gwnaeth yr adolygiad diweddar o ymchwil argymhellion i helpu i gymell 
busnesau a phrifysgolion i gydweithio’n agos ar ymchwil ac arloesi er mwyn 
mynd â’u cydweithredu i “lefel uwch”. 
 
6. Beth mae busnesau a phrifysgolion yn gallu ei gynnig i’w gilydd wrth 

weithio mewn cydweithrediad ar brosiectau ymchwil ac arloesi?  
                                            
1 https://www.hesa.ac.uk/news/05-04-2018/business-community-interaction-201617 
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6.1 Rydym yn cymeradwyo sylw Adolygiad Reid y gellid mynd â chydweithredu 
rhwng busnesau a phrifysgolion i “lefel uwch”. Y cyd-destun yw argymhelliad 
Reid ar gyfer ailgyflwyno Cronfa Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC er mwyn 
galluogi gwell cydweithredu o’r fath.   

 
6.2 Dylid edrych ar y cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau o ran cyfnewid, 

yn hytrach na throsglwyddo, gwybodaeth. Mae’n cynnig y canlynol:   
• I fusnesau:        

o Mynediad i arbenigedd ymchwil blaengar yn y byd  
o Mynediad i wasanaethau ymchwil ac ymgynghori ar gontract 

(diffinio o HEBCI) 
o Mynediad i gyfleusterau ac offer arbenigol neu ar raddfa 

ddiwydiannol  
o Mynediad i gyrsiau arbenigol; hyfforddiant ffocws; datblygiad 

proffesiynol parhaus  
• I brifysgolion:  

o Trosi ymchwil yn ganlyniadau byd real  
o Mynediad i heriau byd real a phrofiad gwaith i fyfyrwyr a 

graddedigion newydd       
o Mynediad i safleoedd ymchwil posib a phoblogaethau anodd eu 

cyrraedd fel arall  
o Mentora ar gyfer myfyrwyr ac entrepreneuriaid graddedig  

• I fusnesau a phrifysgolion:  
o Cynllunio a chynhyrchu ymchwil ar y cyd  
o Mynediad i weithwyr proffesiynol medrus a phersbectif newydd  

 
6.3 Mae Adolygiad Reid yn tynnu sylw at gryfderau sylfaen ymchwil ac arloesi 

Cymru ac esiamplau o arfer da mewn cydweithrediad (Bangor a Phŵer 
Niwclear Horizon Cyf.; Caerdydd ac IQE; Caerdydd a Renishaw; Abertawe a 
Dur TATA). Ond hefyd ceir gwendidau cynhenid ac os na chaiff y rhain sylw, 
byddant yn llesteirio gallu Cymru i addasu i amgylchedd cyllido newydd y DU. 
Mae Reid yn nodi newidiadau mawr yn y tirlun ymchwil ac arloesi a nod ei 
argymhellion yw sicrhau nad yw ein huchelgeisiau’n gyfyngedig i geisio bod 
cystal â’r gystadleuaeth yng ngweddill y DU. Yn hytrach, gallai ei dri 
argymhelliad alluogi Cymru i “lamu ymlaen” o ran lefelau buddsoddi mewn 
ymchwil ac arloesi mewn llefydd eraill, ac elwa o lefelau cyfatebol o effaith 
economaidd a chymdeithasol o ganlyniad.  

 
7. A ddylai Llywodraeth Cymru ac eraill fod yn gwneud unrhyw beth yn 

wahanol er mwyn dod â busnesau llai at ei gilydd gyda phrifysgolion er 
mwyn cydweithredu ar brosiectau ymchwil ac arloesi? Beth sy’n 
gweithio’n dda a beth sy’n aflwyddiannus?        

 
7.1 Dylid nodi rôl benodol iawn CCAUC fel corff hyd braich o’r Llywodraeth yn y 

cyd-destun hwn. Fel rheoleiddiwr ar y ddarpariaeth addysg uwch yng Nghymru, 
mae CCAUC yn penderfynu ar lefel y cyllid CA (a’r Gronfa Arloesi ac 
Ymgysylltu yn flaenorol) mae’n ei neilltuo ac mae’n dal prifysgolion yn atebol 
drwy gyfrwng ei brosesau sicrwydd ariannol a llywodraethu. Mae ein cynlluniau 
i ailsefydlu’r Gronfa Arloesi ac Ymgysylltu (pan fyddwn yn gliriach am y cyllid a 
ryddheir o weithredu argymhellion Diamond ar ffioedd a chyllid) yn golygu y 
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byddwn yn gallu llunio methodoleg gyllido sy’n gallu gwobrwyo prifysgolion am 
eu gweithgareddau cydweithredu gyda’r sylfaen o BBaCh. 

 
7.2 Un o argymhellion Reid yw y dylai Llywodraeth Cymru sefydlu, drwy gyfrwng 

Cronfa Fuddsoddi newydd Dewi Sant, tair “canolfan” dan arweiniad diwydiant. 
Byddai’r canolfannau hyn, a fyddai’n canolbwyntio ar feysydd cryfder allweddol 
yng Nghymru, yn chwarae rôl allweddol mewn cryfhau’r cysylltiadau rhwng 
arbenigedd ymchwil prifysgolion a’u partneriaid diwydiannol a’u cadwyni 
cyflenwi. Mae hyn yn hanfodol o ran y rôl mae cydweithredu o’r fath yn ei 
chwarae mewn cyflwyno busnesau llai i’r cyfleoedd cyllido sydd ar gael drwy 
gyfrwng cyllidwyr allanol fel Innovate UK a, gan ddibynnu ar gytundeb Brexit, 
rhaglenni’r UE fel Horizon 2020. Dylai cynyddu cyswllt BBaCh Cymru â’r 
rhaglenni hyn fod yn amcan allweddol i Lywodraeth Cymru. Mae rhaglen 
Arbenigedd SMART bresennol Llywodraeth Cymru’n darparu model da o 
gydweithredu rhwng prifysgolion a BBaCh yn y cyswllt hwn.    

 
7.3 Argymhellodd adroddiad y Pwyllgor ei hun Diwydiant 4.0 – Dyfodol Cymru y 

dylid gweithio i adnabod yr arbenigedd a’r cryfderau masnachol sy’n bodoli yng 
Nghymru ar hyn o bryd (e.e. mewn lled-ddargludyddion cyfansawdd, yswiriant a 
gofal iechyd) a bod angen adolygiad o gefnogaeth Llywodraeth Cymru i 
gwmnïau yng Nghymru sydd eisiau cefnogaeth o gronfeydd y DU ar gyfer YaD. 
Rydym yn cefnogi’r argymhellion hyn.  

 
7.4 Mae Research England ar fin ymgynghori ar y cysyniad o sefydlu cytundeb 

cyfnewid gwybodaeth gyda’r nod o roi i brifysgolion a’u staff eglurder o ran 
cenhadaeth, rhoi gwybodaeth fanwl gywir i bartneriaid am y dull o weithredu 
mae prifysgolion unigol yn ei fabwysiadu gyda chyfnewid gwybodaeth, a rhoi i’r 
llywodraeth grynodeb eang o’r gweithgarwch sy’n digwydd mewn prifysgolion. 
Rydym yn cymryd rhan mewn trafodaethau gyda Research England ynghylch 
hyn.  

 
8. Beth ddylai Llywodraeth Cymru ac eraill fod yn ei wneud i helpu 

busnesau i ddefnyddio’r wybodaeth a geir o weithgarwch ymchwil a’i 
droi’n gynhyrchion y gellir eu marchnata neu wella gwasanaethau?  

 
8.1 Mae adroddiad y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes 

(NCUB) Making the Connection a gyhoeddwyd yn gynharach eleni’n datgan 
nifer o argymhellion er mwyn ceisio cynyddu gwerth y cydweithredu rhwng 
prifysgolion a busnes yng Nghymru. Cymeradwyodd yr adroddiad argymhellion 
Reid ar yr angen am fuddsoddi yn y sylfaen ymchwil ac arloesi yn ein 
prifysgolion ni, drwy gyfrwng ffrydiau cyllido sylfaen (CA a’r Gronfa Arloesi ac 
Ymgysylltu) a “chanolfannau” arloesi. Mae hefyd yn argymell sefydlu “cytundeb 
arloesi cenedlaethol” newydd rhwng y llywodraeth, prifysgolion, busnes a 
rhanddeiliaid allweddol eraill yng Nghymru. Gallai hyn adeiladu ar y fenter Creu 
Sbarc a chanolbwyntio ar gyfathrebu o ansawdd uchel, perthnasoedd rhagorol 
ac unioni cadarn ar fuddiannau. Efallai y bydd y Pwyllgor yn dymuno ystyried yr 
argymhelliad hwn yng nghyd-destun yr ymchwiliad presennol.  

 
8.2 Rydym yn awgrymu hefyd bod rôl i’r holl randdeiliaid ymwneud â hybu arfer da 

mewn cydweithredu rhwng prifysgolion a busnes. Mae’r NCUB yn cynnwys 

http://www.ncub.co.uk/reports/making-the-connection-a-new-national-innovation-compact-for-wales
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esiamplau da o Gymru yn y straeon llwyddiannus a gyhoeddwyd ar ei gwefan. 
Mae cyfres Torri Tir Newydd CCAUC yn dod â chasgliadau newydd at ei gilydd 
o astudiaethau achos sy’n tynnu sylw at y gwerth i economi Cymru, ac i 
gymunedau Cymru, o weithgarwch arloesi ein prifysgolion ni. Ond dylid gwneud 
mwy yn y cyswllt hwn i hybu cyfnewid gwybodaeth ac arbenigedd rhwng 
prifysgolion a busnesau, i helpu i droi allbynnau ymchwil yn gynhyrchion 
newydd a gwell gwasanaethau.            

  

http://www.ncub.co.uk/
http://www.hefcw.ac.uk/publications/hefcw_reports_and_statistics/hefcw_reports_statistics.aspx
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Atodiad A 

Esiamplau o weithgarwch entrepreneuriaeth presennol gan raddedigion  

Cyfnewidfa PDC  
 
Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i gefnogi gweithgareddau sefydlu busnes ac 
entrepreneuraidd Cymru drwy ganolbwyntio ar gynyddu cyfraniadau BBaCh at yr 
economi, datblygu myfyrwyr gyda sgiliau perthnasol, a gwella statws y Brifysgol fel 
sefydliad ar gyfer busnes.   
 
Wedi’i gynllunio i ymgorffori gweithgarwch ymhellach yn y cyrsiau llawn amser, 
defnyddiwyd cyllid CCAUC i gefnogi “Cyfnewidfa PDC” 
https://www.youtube.com/watch?v=o0L7o1r8c1w, a agorwyd yn swyddogol ar 18 
Medi 2017 gan Weinidog Economi Cymru, Ken Skates, a Syr Terry Matthews. Erbyn 
hyn mae gan Gyfnewidfa PDC bresenoldeb ar bob un o gampysau PDC ac felly 
mae’n cynnig darpariaeth ledled y rhanbarth, gan roi sylw i amrywiaeth eang o 
feysydd pwnc wedi’u teilwra i bob campws: Pontypridd yw’r canolbwynt ar gyfer 
busnes yn gyffredinol, Casnewydd ar gyfer seibr ddiogelwch a Chaerdydd ar gyfer y 
diwydiannau creadigol. Mae’r fenter yn cynnig i entrepreneuriaid yn Ne Cymru 
fynediad i gefnogaeth arbenigol am ddim, gan gynwys cefnogaeth a ddarperir gan 
sefydliadau noddi, sy’n cynnwys Banc Barclays, Alcumus, Siambr Fasnach De 
Cymru a Capital Law.  
 
Yn ychwanegol at ddarparu canolfan ar gyfer cydweithredu a rhyngweithio, lleoliad i 
gefnogi busnesau newydd ac ehangu busnesau presennol, a rhywle i greu 
cysylltiadau rhwng diwydiant a thalent graddedigion, mae Cyfnewidfa PDC hefyd yn 
cynnig cyfle i drafod lleoliadau graddedigion, ymchwil, hyfforddiant ymgynghori, a 
mynediad i arbenigedd diwydiant drwy noddwyr lleol.  
 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  
 
Gan adeiladu ar enw da am gefnogi busnesau newydd graddedigion, defnyddiodd  
PCDDS gyllid CCAUC i sefydlu cefnogaeth gyson i fyfyrwyr. O gynhyrchu syniadau 
busnes (a gefnogwyd drwy ymgorffori sgiliau menter yn y cwricwlwm ac mewn 
gweithgarwch allgyrsiol) i fynediad i gyfleusterau deori a gwasanaethau cefnogi 
busnes (yn fewnol ac mewn partneriaeth â darparwyr allanol), mae’r Brifysgol yn 
ystyried ei hun mewn sefyllfa dda i gefnogi uchelgeisiau Llywodraeth Cymru i hybu 
entrepreneuriaeth a sbardunir gan arloesi.             
 
Rhoddodd y Brifysgol amrywiaeth o weithgareddau ar waith i gefnogi myfyrwyr ar y 
siwrnai entrepreneuraidd, o gynhyrchu syniadau i ddeori a chynyddu busnesau. 
Roedd hyn yn cynnwys ychydig o adnewyddu ar y gofod a’r adnoddau presennol ar 
Gampws Busnes Abertawe, y Ganolfan Ymchwil ac Arloesi Diwydiannau Creadigol, 
ac SA1:  
 

• Darparu ac adnewyddu gofod penodol, ar gampws Mount Pleasant, ac 
mae cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n ystyried sefydlu wedi dod ar gael.   

• Cynhaliwyd y Gystadleuaeth Ras i’r Farchnad, yn seiliedig ar fodel 
Dragon’s Den, ym mis Gorffennaf gyda myfyrwyr o bob rhan o’r Brifysgol 
yn cymryd rhan. Roedd cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd ac arbenigwyr 
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busnes yn fentoriaid a beirniaid ar gyfer yr wythnos hon o weithgareddau. 
Mae rhanddeiliaid fel Busnes Cymru a Simply Do Ideas wedi 
cydweithredu gyda chystadlaethau i annog datblygu syniadau. Ymhlith y 
llwyddiannau roedd myfyriwr Dylunio Graffig yn ei ail flwyddyn yn ennill 
cystadleuaeth genedlaethol am ddillad crefftau ymladd personol.  

• Mae’r rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd yn cynyddu gyda 
graddedigion ar draws y campysau’n darparu gweithdai. Mae’r Brifysgol 
wedi tynnu sylw at y ffaith ei bod wedi cynnal mwy o ddigwyddiadau nag 
unrhyw Brifysgol arall yn y DU yn ystod yr Wythnos Fenter (Tachwedd, 
2016).  

• Mae’r myfyrwyr yn cael mynychu gweithdai IP a defnyddio deunyddiau ar-
lein sydd wedi cael eu datblygu gan UKIPO. 

• Mae myfyrwyr a graddedigion sy’n sefydlu busnesau’n cael cefnogaeth 
gan Ganolfan Ddeori SBS, cyfleuster sydd wedi’i adnewyddu ar lawr 
uchaf yr Ysgol Fusnes, ymhlith casgliad o ddarpariaethau.                       

• Mae cyfleoedd cyllido drwy fuddsoddiadau posibl fel rhan o Fenter ar y 
Cyd SA1 yn cael eu hystyried, gyda chynigion i sefydlu cronfa fel rhan o’r 
gweithgarwch. Mae’r costau hyd yma’n cynnwys y gwaith cyfreithiol sydd 
wedi’i wneud a’r gwaith ymgynghori sydd wedi’i gwblhau ac yn parhau i 
weithio gyda’r Fargen Ddinesig.  

• Mae bwrsarïau ac interniaethau wedi’u defnyddio ar draws y 
disgyblaethau i alluogi myfyrwyr i weithio gydag arbenigwyr busnes.  
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