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Annwyl Rhun, 
 
Yn dilyn eich cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd yn y Cyfarfod Llawn ar 3 Ebrill, 
ynghylch gwariant ar ymchwil a datblygu. Rwyf yn ymateb gan fod y mater hwn yn perthyn 
i’m portffolio i. 
 
Fel mae ein Papur Polisi Brexit ‘Cymru: Diogelu ymchwil ac arloesedd ar ôl ymadael â’r UE’ 
yn ei nodi, dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae sylfaen ymchwil Cymru wedi tyfu’n gyson yn ei 
maint, ansawdd, effaith a'i chysylltiadau rhyngwladol. Rydyn ni bellach gyda'r gwledydd 
ymchwil mwyaf effeithiol am droi lefelau cymharol fach o gyllid yn ymchwil uchel ei pharch. 
 
Sylfaen perfformiad trawiadol Cymru yw'r hen bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, 
Prifysgolion a Busnesau a'r cymysgedd o arian CCAUC, y Cyngor Ymchwil a Chronfeydd 
Strwythurol yr UE.  

Mae hyn wedi arwain at wella ein sylfaen ymchwil i bwynt lle y mae Cymru'n gwneud yn well 
o ran ei hymchwil gyhoeddedig na gwledydd eraill y DU a gwledydd eraill o faint tebyg. 
Hefyd, o wledydd y DU yn 2014, yng Nghymru y cafwyd y gyfran uchaf o gydweithio 
rhyngwladol, gyda chyd-awduron o'r tu allan i Gymru wedi cyfrannu at bron i 70 y cant o'i 
chyhoeddiadau. 

Bydd y buddsoddiad ar gyfer ymchwil a datblygu o Raglenni Cronfa Strwythurol yr UE a 
ddyrennir gan Lywodraeth Cymru yn cyrraedd dros £334miliwn yng Nghymru rhwng 2014 a 
2020. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau strategol, ategol ac arbenigol, gan gwmpasu 
Gwyddorau Bywyd, Ynni, Uwch Beirianneg a TGCh.  
 
Mae pob buddsoddiad yn ychwanegu gwerth, gan helpu i dargedu rhaglenni arbenigo 
Smart Cymru ac adeiladu ar fuddsoddiadau mewn capasiti a wnaed   
yn y 7fed Rhaglen Fframwaith ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (2007–2013).  
 
Mae’r buddsoddiadau hyn hefyd yn cael effaith fawr, er enghraifft, mae portffolio presennol 
yr ERDF eisoes wedi ennill dros £68miliwn o arian ymchwil ac arloesi cystadleuol (hyd at fis 
Medi 2018) gyda’r disgwyl y bydd hyn yn codi i £230miliwn erbyn diwedd y Rhaglen 
Weithredol. 
 
Ar wahân, mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi mewn amrywiaeth o brosiectau eraill ar 
wahân sy’n ymwneud ag ymchwil a datblygu fel buddsoddi mwy na £42 miliwn mewn 
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ymchwil ym maes iechyd a gwasanaethau cymdeithasol bob blwyddyn a £20m yn yr Athrofa 
Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI), Brychdyn, a fydd erbyn iddi gael ei hadeiladu yn 
2020 yn gydweithrediad rhwng Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch Prifysgol 
Sheffield (AMRC), Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, Prifysgol Abertawe a 
Choleg Cambria.  
 
Mewn mannau eraill, ers 2014, mae’r llywodraeth wedi darparu dros £32m o gyllid SMART 
Cymru i 307 o fusnesau, gan gefnogi 398 o brosiectau ymchwil a datblygu. Drwy ein 
rhaglen arloesi SMART rydyn ni hefyd wedi gweithio gyda dros 2,200 o gwmnïau ac wedi 
annog 305 i ymgeisio am gyllid cystadleuol gan Innovate UK a Horizon 2020 ar ôl mynd 
drwy Gynllun Gweithredu Diagnostig ac Arloesi. 
 
Ar ben hynny, mae lefel y cyllid y mae Innovate UK yn ei roi i Gymru wedi codi’n sylweddol, 
o £3.8 miliwn yn 2011 i £18.4 miliwn yn 2016, yn dilyn ymgysylltu strategol gan Lywodraeth 
Cymru. Mae faint o gyllid mae Cymru wedi’i ennill gan Innovate UK wedi bod yn cyflymu o 
un flwyddyn i’r llall gyda dros £127m wedi’i ennill ers 2014/15. Mae buddsoddiadau gwerth 
eu nodi’n cynnwys: 
 
£10.5m Cronfa Her y Strategaeth Ddiwydiannol, Ton 1  
£56M Catapwlt Lled-ddargludyddion Cyfansawdd 
£1.6M Canolfan Driniaethau Meddygol Uwch  
£36m Canolfan Adeiladau Gweithredol, Abertawe 
£5m ar gyfer heriau sector cyhoeddus GovTech  
 
Mae Brexit yn fygythiad mawr. Mae bron 80 y cant o'r cyllid a gawn gan yr UE ar gyfer 
ymchwil ac arloesi yn dod o gronfeydd strwythurol yr UE ac ni allwn fod yn hyderus y 
gwnaiff Llywodraeth y DU iawn am y diffyg hwn.  

Mae gan Lywodraeth y DU gynlluniau i gyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin ond nid yw eto 
wedi cyhoeddi faint bydd ei gwerth na sut y caiff ei rhedeg ar gyfer y gwledydd 
datganoledig.  

Mae ein Papur Polisi Brexit hefyd yn tynnu sylw at y ddibyniaeth ar Gronfeydd Strwythur a’r 
risg o beidio â chael arian yn lle cyllid o’r fath i’n tirwedd ymchwil ac arloesi yn y dyfodol. 
Mae gwir angen sicrhau bod buddsoddiad yn y dyfodol yn mynd i'r afael â'r anghydbwysedd 
rhanbarthol amlwg sy’n bodoli ar hyn o bryd. 
 

Ond nid arian yw'r unig bwnc. Mae ymchwil ac arloesi'n dibynnu ar ymchwilwyr ac arloeswyr 
yn cael croesi ffiniau'n ddirwystr. Mae gan Brifysgolion Cymru enw da am weithio'n 
rhyngwladol ac mae'n hanfodol nad yw trefniadau mudo'r DU ar ôl Brexit yn niweidio 
Prifysgolion na busnesau Cymru.  

 
Rydyn ni’n parhau i bwyso’n weithredol ar Lywodraeth y DU er mwyn i Lywodraeth Cymru 
barhau i fod ag ymreolaeth dros wneud penderfyniadau a gallu cadw rheolaeth ar unrhyw 
ddyraniadau cyllid yng Nghymru (gan gynnwys cyfran gymesur o unrhyw arian newydd a 
ddynodir).  Mae gan Lywodraeth Cymru enw da am ddefnyddio’r adnoddau sydd ar gael 
iddi er mwyn buddsoddi’n strategol mewn ymchwil a datblygu. 
 

Yn gywir  

 
Kirsty Williams AC 
Y Gweinidog Addysg 


