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Annwyl gyfeillion, 
 
Ysgrifennaf i roi gwybod i chi bod Adroddiad Blynyddol 2017 Horizon 2020 yng Nghymru 
wedi'i gyhoeddi. 
 
Mae Horizon 2020 yn werth €70 biliwn, a hi yw rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf erioed yr 
Undeb Ewropeaidd. Mae'n creu cyfleoedd go iawn i sefydliadau yng Nghymru fod yn rhan 
o'r gwaith blaengar sy'n digwydd ym maes ymchwil ac arloesi. Mae ein Papur Gwyn 
‘Diogelu Dyfodol Cymru’ a'n papur polisi ‘Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru ar ôl Brexit’ 
yn ei gwneud yn gwbl glir pa mor bwysig fydd hi inni barhau i gymryd rhan yn Horizon 2020 
a'r rhaglen a ddaw yn ei lle ar ôl i'r DU ymadael â'r EU. 
 
Mae'r adroddiad, sydd ar gael yn http://gov.wales/funding/eu-
funds/horizon2020/?skip=1&lang=cy yn disgrifio sut mae sefydliadau o Gymru wedi 
perfformio hyd yn hyn o ran cael mynediad at gyllid Horizon 2020, a’r cynnydd a wnaed o 
ran cyflawni ein prif amcanion ar gyfer sicrhau mwy o lwyddiant fyth, gan edrych ymlaen at 
weithgareddau 2018. Mae'r adroddiad yn cynnwys sawl enghraifft o sefydliadau sydd wedi 
elwa ar y ffynhonnell bwysig hon o gyllid yr UE. 
 
Bellach mae sefydliadau o Gymru wedi elwa ar dros €83m o gyllid Horizon 2020 drwy 189 o 
gyfranogiadau. Mewn ychydig dros flwyddyn, rydym wedi gweld cynnydd o 77 o 
gyfranogiadau a’r cyfle i fanteisio ar dros €30m o gyllid, gydag oddeutu 2,000 o bartneriaid 
rhyngwladol hyd yn hyn. Mae'n amlwg bod Horizon 2020 yn cefnogi Cymru gan ein bod yn 
genedl sy'n edrych y tu hwnt i'n ffiniau er mwyn cydweithio gyda goreuon Ewrop a'r byd.  
 

Mae'r perfformiad cryf hwn ynadlewyrchu’r ffaith bod dull gweithredu egnïol a chadarnhaol 
ar waith mewn sefydliadau yng Nghymru, er gwaethaf yr ansicrwydd ynghylch Brexit, ac 
mae hefyd yn dyst i’r angen parhaus am y math hwn o gyllid ymchwil ac arloesi yng 
Nghymru.  
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Mae'r adroddiad blynyddol hefyd yn tynnu sylw at lwyddiannau sylweddol eraill, gan 
gynnwys lefel uchel o gyfranogi gan fusnesau yng Nghymru; cynnydd nodedig yn 
amrywiaeth y sefydliadau sy'n manteisio ar y rhaglen; enghreifftiau o weithio ar draws 
sefydliadau; a defnyddio'r Cronfeydd Strwythurol i sicrhau'r capasiti y mae ei angen i elwa 
ar ffynonellau cyllid cystadleuol megis Horizon 2020.  
 
Caiff y llwyddiannau eu dathlu yn nigwyddiad blynyddol Horizon 2020 yng Nghaerdydd ar 
15 Mawrth, pan fydd cyfle i drafod ymhellach gyda'n partneriaid i'n helpu i fanteisio i'r eithaf 
ar y cyfleoedd sydd ar ôl inni o dan Horizon 2020, ac i baratoi ar gyfer y rhaglen a ddaw yn 
ei lle.  
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