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Rhagair
Mae Canolfan Genedlaethol Prifysgolion a Busnes yn datrys materion sydd o fudd i’r DU, mewn partneriaeth
â llunwyr polisïau a’r llywodraeth.
Gwerth Cynyddol y Ganolfan Genedlaethol: Nod Tasglu Cymru yw archwilio i sut mae prifysgolion a byd
diwydiant yn rhyngweithio yng Nghymru, a gwneud argymhellion ynglŷn â sut i wella.
Mae’r Tasglu, sydd wedi’i gadeirio gan Dr Drew Nelson, Prif Swyddog Gweithredol IQE a’r Athro Colin
Riordan, Is-Ganghellor Prifysgol Caerdydd, yn dod ag unigolion allweddol o’r sectorau preifat ac addysg
uwch i ganolbwyntio ar ffyrdd ymarferol o fanteisio ar y bobl dalentog sy’n datblygu yn ein prifysgolion, a’n
cryfderau o ran gwneud ymchwil sy’n torri tir newydd, er mwyn gwella economi’r wlad.
Mae Tasgluoedd blaenorol y Ganolfan Genedlaethol wedi cael effaith a dylanwad mawr ar y llywodraeth, ac
mae ganddynt enw am gynnig camau ac argymhellion ymarferol. Mae’r Tasglu’n ychwanegu at waith Tasglu
Cynyddu Gwerth y DU, a gyfrannodd at bolisïau gwyddoniaeth a’r adolygiad gwario yn 2012 a Growing
Value: Scotland a’i raglen etifeddiaeth Growing Potential: Scotland’s Innovation Step-Change, a oedd yn
archwilio i sut mae prifysgolion, busnesau a’r llywodraeth yn cydweithio i sicrhau newid o ran arloesedd ac
ymchwil a datblygu ym myd busnes, ac yn sicrhau bod y gwyddorau cymdeithasol a’r dyniaethau’n cynhyrchu
graddedigion entrepreneuraidd ac arloesol.
Mae’r adroddiad hwn, a gomisiynwyd gan Dasglu Cynyddu Gwerth Cymru y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer
Prifysgolion a Busnesau, yn ystyried y rhyngweithio newidiol rhwng prifysgolion a busnesau yng Nghymru.
Mae’n nodi’r cyfleoedd a’r bygythiadau sy’n deillio o gydweithredu ac yn tynnu sylw at glystyrau o ragoriaeth,
neu ‘bwyntiau poeth’, yn nhirwedd arloesi Cymru o safbwynt rhyngweithio rhwng prifysgolion a busnesau.
Roedd y dull gweithredu’n cynnwys adolygiad dogfen cynhwysfawr wedi’i ddilyn gan ymchwil ansoddol gyda
rhanddeiliaid o fusnesau bach a mawr a holl brifysgolion Cymru. Roedd y Tîm Ymchwil yn cynnwys: Yr Athro
Kevin Morgan; Dr Adrian Healy; Yr Athro Robert Huggins; Mr Meirion Thomas.
Rydym yn ddiolchgar i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am ariannu’r ymchwil hon.
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Crynodeb o’r camau y mae angen eu cymryd yn sgil yr adroddiad hwn

1.	
Mae angen i brifysgolion a busnesau i gael dealltwriaeth ddyfnach o ei gilydd ac i ffurfio
partneriaethau mwy a gwell.
2. Mae adeiladu dull strategol gwell o gydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau yn hanfodol.
3.	Mae sicrhau bod uwch arweinwyr mewn prifysgolion a busnesau yn hyrwyddo cydweithrediadau
rhwng prifysgolion a busnesau mewn modd cadarn, amlwg a chyson yn allweddol.
4.	Mae angen i Gymru adeiladu arloesedd prosesau a gwasanaethau i mewn i’w strategeiddio
cyffredinol mewn perthynas ag arloesedd, gan gynnwys arloesedd cymdeithasol ac arloesedd
gwasanaeth cyhoeddus.
5. Rhaid i brifysgolion ystyried y busnesau cadwyn gwerth i gynyddu effaith cydweithredu.
 ylid ailddechrau buddsoddi mewn cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau yng Nghymru i
6. D
alluogi prifysgolion a busnesau Cymru i weithredu ar yr un lefel â gwledydd a rhanbarthau eraill y DU.
7.	Mae angen adnodd hyblyg ac ymatebol sy’n defnyddio llwyfan digidol modern i gysylltu holl
brifysgolion Cymru a rhoi gwybod i fusnesau yn fwy effeithiol am arbenigedd a chyfleoedd
cydweithredu. Un ffordd ymarferol o wneud hynny yw I’r ddau grŵp i weithio drwy’r llwyfan digidol
bethespark.com sy’n ceisio cysylltu’r holl rhanddeiliaid allweddol yn yr economi wybodaeth.
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Y cyd-destun ar gyfer rhyngweithio
rhwng prifysgolion a busnesau
Cydnabyddir yn eang fod ymchwil, datblygu ac
arloesedd yn hanfodol ar gyfer twf a ffyniant yr
economi - yn fyd-eang, yn genedlaethol ac yn
rhanbarthol. Mae’r dystiolaeth sydd ar gael yn
dangos bod economïau llwyddiannus wedi’u
nodweddu gan eu heconomïau gwybodaeth a’u
systemau arloesi gweithredol sy’n cynnwys ymchwil
a datblygu academaidd, sector cyhoeddus a busnes
a gefnogir gan fecanweithiau polisi cyhoeddus hyblyg.
Mae modelau arloesi technolegol confensiynol yn
cael eu herio i lynu’n llai wrth ddarganfyddiadau
gwyddonol fel y brif ffynhonnell sy’n bwydo
arloesedd. Mae busnesau bellach, i raddau helaeth,
yn canolbwyntio ar arloesi wedi’i ysbrydoli gan y
galw i feithrin dealltwriaeth fanylach o anghenion
a disgwyliadau defnyddwyr. Yn y cyd-destun hwn,
mae modelau arloesi’n dod i’r amlwg sy’n seiliedig
ar ecosystem ryngweithiol ac sy’n rhoi gwerth ar
allbynnau arloesi trawsnewidiol ochr yn ochr â
gwybodaeth wyddonol yn hytrach nag yn eilradd iddi.
Mewn modelau ecosystemau arloesi, mae llenyddiaeth
academaidd yn pennu’n glir rôl bwysig cydweithredu
rhwng prifysgolion a busnesau. Ystyrir prifysgolion

yn allweddol i weithrediad yr economi wybodaeth,
ac mae ganddynt rôl hollbwysig i’w chwarae ochr
yn ochr â busnesau ym mhob math o ecosystem
arloesi. Yn fyd-eang, mae polisïau a strategaethau’n
dueddol o roi pwyslais ar bwysigrwydd adeiladu
economi wybodaeth ar sail cyfnewid technoleg a
gwybodaeth yn hwylus ac effeithiol rhwng y sectorau
academaidd a busnes sydd wrth ei gwraidd1.
Fodd bynnag, mae rôl cyfnewid gwybodaeth
prifysgolion yn aml-ddimensiynol. Yn ogystal â
chynhyrchu ymchwil sylfaenol blaengar, mae
prifysgolion hefyd yn ymgysylltu â busnesau ar
ymchwil cydweithredol ac mewn prosiectau ymchwil
ymgynghori a chytundebol. Maent hefyd yn adnodd
allweddol i fusnesau ac unigolion o ran bodloni eu
hangen am sgiliau lefel uchel a datblygiad proffesiynol
parhaus (DPP). At hynny, ni all prifysgolion gael eu
hystyried yn gyflenwyr canlyniadau ymchwil neu
gyflogeion graddedig yn unig, ond yn bartneriaid sydd
â’r gallu i gydweithredu â busnesau ar fentrau ymchwil
strategol, adeiladu clwstwr gyda chwmnïau mawr a
bach a helpu i ysgogi diwylliannau entrepreneuraidd
ac arloesol yn eu hardaloedd lleol ac yn eu
cymunedau ymchwil a graddedig.

Ymchwil ac arloesedd
a busnesau Cymru
Am gryn dipyn o’r 20 mlynedd ddiwethaf, mae
arloesedd a thechnoleg wedi bod wrth wraidd polisi
datblygu economaidd ac, o ganlyniad, mae Cymru
wedi datblygu tirwedd gyfoethog o weithgareddau
arloesi, rhaglenni a sefydliadau cefnogol, gan
gynnwys ei phrifysgolion a’i chwmnïau angori.
Fodd bynnag, mae dangosyddion economaidd ac
arloesedd allweddol yn dangos bod Cymru’n dioddef
o ddiffygion strwythurol parhaus a pherfformiad
economaidd gwael. Yn sgil hyn, mae Cymru’n parhau
y tu ôl i’w chystadleuwyr yn y DU ac Ewrop ac, er bod

Cymru’n cael ei hystyried yn ‘Arloeswr Cryf’ ar lefel
yr UE, nid yw gweithgarwch arloesi yng Nghymru yn
cyflawni gwerth ychwanegol digonol.
Er bod tystiolaeth yn dangos bod cwmnïau Cymru, ar
gyfartaledd, o leiaf yr un mor arloesol â’u cymheiriaid
mewn rhannau eraill o’r DU, mae Cymru mewn sefyllfa
gymharol wan o ran y metrigau traddodiadol mewn
perthynas â pherfformiad ymchwil ac arloesedd,
megis % y Cynnyrch Domestig Gros sy’n cael ei wario
ar fuddsoddiadau ymchwil a datblygu gan gwmnïau.

	Kitson, M; Howells, J; Braham, R; Westlake, Stian (2009) ‘The connected university: driving recovery and growth in the UK economy’.
Adroddiad ymchwil NESTA.

1
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Ffigur 1: Y lefelau a’r mathau o arloesedd gan gwmnïau Cymru
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Ffigur 2: % y Cynnyrch Domestig Gros Rhanbarthol yn y DU sy’n cael ei wario ar ymchwil a datblygu
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At hynny, mae goruchafiaeth cadwyni gwerth byd-eang (neu gadwyni cyflenwi) yn nhirwedd fusnes Cymru
yn golygu bod busnesau yn naturiol yn fwy tebygol o droi at eu cadwyni cyflenwi eu hunain - cyflenwyr,
cleientiaid a chwsmeriaid - na cheisio ffynonellau allanol o arloesedd (fel syniadau gan Brifysgolion).
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Ffigur 3: Ffynonellau ‘uchel’ o arloesedd ymysg cwmnïau Cymru
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O ganlyniad, mae cydweithredu rhwng busnesau bach a chanolig (BbaChau) a phrifysgolion yn anos nag
mewn economïau lle mae cadwyni gwerth yn llai goruchafol.

Ffigur 4: Dosbarthiad cwmnïau angori yng Nghymru
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Ffynhonnell: GIS yr awduron yn seiliedig ar ddata Llywodraeth Cymru.
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Mae lleoliad gofodol cwmnïau angori yng Nghymru yn
bwysig o ran eu heffaith bosibl ar berfformiad ymchwil
ac arloesi a chydweithredu rhwng busnesau o fewn y
system arloesedd ehangach. Er gwaethaf natur fyd-eang
economïau modern, pan fo partneriaid prifysgol gerllaw
gall cwmnïau ddysgu’n well am arbenigedd prifysgolion,
asesu eu heffeithiolrwydd wrth wneud hynny ac felly
leihau’r costau o chwilio am bartneriaid arloesi. Yn
ogystal, gallai cysylltiadau lleol alluogi lefelau uwch o
ryngweithio, gan gynyddu dwysedd cydweithrediadau a
hyrwyddo cyd-ddysgu, ymddiriedaeth a dealltwriaeth.
Pan fo dosbarthiad cwmnïau angori yng Nghymru
yn cael ei osod ochr yn ochr â nifer a gwasgariad
daearyddol prifysgolion Cymru, gwelir bod cwmnïau
angori Cymru wedi’u dosbarthu’n gymharol anhafal ac,
yn yr un modd, nad oes trwch o ragoriaeth ymchwil
prifysgolion, sy’n lleihau’r cyfleoedd i ryngweithio â
chwmnïau angori eraill a’u cadwyni cyflenwi.
Yn ddiweddar, cynhaliodd NESTA ddadansoddiad
o gymhlethdod economaidd economïau lleol y DU
gan ddod i’r casgliad bod ardaloedd ag amrywiaeth
economaidd fawr yn dueddol o fod â lefelau uwch
o Gynnyrch Domestig Gros y pen a lefelau is o
anghydraddoldeb. Dim ond Caerdydd, ac Abertawe
i raddau llai, sydd â strwythurau economaidd
cymhleth dan yr asesiad hwn.
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Ymchwil ac arloesedd a
phrifysgolion Cymru
Yn 2003, daeth Adolygiad pwysig Lambert o
gydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau i’r
casgliad mai’r brif broblem yn y DU o ran cyfnewid
gwybodaeth oedd galw isel y gymuned fusnes am
wybodaeth gan y sector addysg uwch (AU), ac y gallai
hyn fod yn arbennig o berthnasol i Gymru lle mae
gwariant busnesau ar ymchwil a datblygu yn is na
holl wledydd a rhanbarthau eraill y DU.2

perfformiad ond sydd ymysg yr isaf yn y DU. Yn yr
un modd, roedd y lefelau o incwm contractau yn is
na holl ranbarthau a gwledydd eraill y DU, ac roedd
yr incwm ymgynghori yr isaf namyn un.
Er bod angen i Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau)
yng Nghymru chwarae rôl bwysig yn system ymchwil
ac arloesi Cymru, ni allant gerdded ochr yn ochr â’u
cyfoedion yng ngwledydd a rhanbarthau eraill y DU gan
fod y gyllideb i ariannu cydweithredu rhwng prifysgolion
a busnesau yng Nghymru - y Gronfa Arloesi ac
Ymgysylltu - wedi’i thorri i sero i helpu i ariannu ffioedd
myfyrwyr, tra bod cyllidebau o’r fath yn cynyddu yng
ngweddill y DU. Am y tro cyntaf ers blynyddoedd mae
cyfanswm yr incwm wedi lleihau, fel y gwelir yn Ffigur 5.

Cynyddodd yr incwm ymchwil cydweithredol a
enillwyd gan Brifysgolion Cymru gan 19.5% dros y
cyfnod 2012-2015 mewn termau arian parod, ond
parhaodd eu cyfran o incwm ymchwil cydweithredol
y DU ar 6.7%, sy’n uwch na’r trothwy poblogaeth 5%
y mae CCAUC yn ei ddefnyddio fel meincnod ar gyfer

Ffigur 5: Incwm Cyfnewid Gwybodaeth yng ngwledydd y DU 2014-15 a chyllidebau Arloesi ac Ymgysylltu
% newid mewn
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Cymru oedd yr unig wlad yn y DU i gofrestru twf incwm negyddol o weithgarwch cyfnewid gwybodaeth yn
2014-15 (a ddaeth ar ddiwedd cyfnod lle cafwyd perthynas glir rhwng argaeledd cyllid Arloesi ac Ymgysylltu
a chynnydd mewn incymau Cyfnewid Gwybodaeth). Felly, mae’n debygol iawn fod hyn yn gysylltiedig â
dileu cyllid Arloesi ac Ymgysylltu a therfyniad prosiectau dan Gronfeydd Strwythurol blaenorol yr UE. Er
bod rhaglen gyfredol Cronfeydd Strwythurol yr UE (2014-2020) yn helpu prifysgolion i adnewyddu eu
gweithgarwch cyfnewid gwybodaeth, mae sector Addysg Uwch Cymru dan anfantais unigryw gan mai Cymru
yw’r unig wlad yn y DU sydd wedi dileu ei chyllideb Arloesi ac Ymgysylltu.
Mae’r golled hon wedi arwain at dri chanlyniad sydd wedi gwanhau Cymru - yn gyntaf, mae cyfleoedd gyrfaol
mewn timau ymgysylltu â busnesau a masnacheiddio yn SAUau Cymru wedi lleihau ac mae recriwtio a chadw
staff yn anoddach; yn ail, mae’n ei gwneud yn anoddach o lawer i SAUau Cymru adeiladu partneriaethau
cynaliadwy gyda busnesau; ac yn drydydd, mae’r gyllideb o sero o ran Arloesi ac Ymgysylltu yn anfon neges
gref i fusnesau ac i academyddion ac ymchwilwyr nad yw Cymru’n gwerthfawrogi rhyngweithio rhwng
prifysgolion a busnesau, ac nad yw’n bwysig i’r maes addysgu ac ymchwil.

2

Adolygiad Lambert o Gydweithredu rhwng Busnesau a Phrifysgolion 2003.
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Heb fuddsoddiad Arloesi ac Ymgysylltu, bydd gallu SAUau i gefnogi rhyngweithio rhwng prifysgolion a
busnesau yn dirywio ymhellach. Er y gall SAUau mwy o faint ddelio â’r golled i raddau drwy eu cyllidebau
cyffredinol, nid yw hynny’n wir am SAUau llai. Felly, yr ardaloedd tlotaf fydd yn cael y trafferthion mwyaf o ran
ymgysylltu â gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth, sy’n allweddol i adfywio cymdeithasol ac economaidd.
Daeth Adolygiad Diamond3 i’r casgliad fod Cymru dan anfantais o gymharu â Lloegr, gan ddadlau bod angen i
Gymru ddod o hyd i ffyrdd o greu a gwella partneriaethau rhwng prifysgolion a busnesau i fanteisio i’r eithaf
ar y buddion cymdeithasol ac economaidd y mae SAUau yn eu cynnig.

‘Pwyntiau poeth’ o ran
cydweithredu rhwng prifysgolion
a busnesau yng Nghymru
Fel rhan o’r prosiect ymchwil hwn, cynhaliwyd cyfweliadau â holl SAUau Cymru i bennu eu barn eu hunain
ar eu cryfderau (neu “bwyntiau poeth”) yn y sectorau strategol a’r disgyblaethau technolegol sydd fwyaf
perthnasol i gydweithredu rhwng Prifysgolion a Busnesau.
Ffigur 6: ‘Pwyntiau poeth’ o ran cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau

Cyfredol:
Technoleg Niwclear
Allddodol:
Gweithgynhyrchu uwch
Ynni a'r Amgylchedd

Cyfredol:
Planhigion / Bridio Cnydau
Allddodol:
Parasitoleg / clefydau heintus
Technolegau bwyd a diod

Cyfredol:
Deunyddiau datblygedig
Technolegau ynni
Profi Annistrywiol
Allddodol:
Gwyddorau bywyd
Gwyddoniaeth cyfrifiannol
Grloesedd adeiladu

Cyfredol:
Lled-ddargludyddion cyfansawdd
Catalysis
Technolegau ynni
Y sector greadigol
Gwyddorau bywyd / darganfod cyffuriau
Technolegau hydrogen
Systemau modurol a phŵer
Cynnal a chadw awyren
Dylunio a chynnyrch ymchwil
Allddodol:
Diogelwch seiber
Yr amgylchedd
Gweithgynhyrchu digidol
Bwyd a diod
Gwyddoniaeth data
Meddalwedd

Dylid nodi nad yw’r gwaith mapio hwn wedi’i brofi’n allanol. Mae’n seiliedig ar ganfyddiadau’r prifysgolion
eu hunain o le mae eu rhyngweithio â busnesau yn arbennig o gryf neu’n cryfhau4. (Bydd angen ymchwilio
ymhellach i gael asesiad mwy manwl a meintiol o bwyntiau poeth).
Mae’r ‘pwyntiau poeth’ a nodwyd yn yr ymchwil hwn wedi’u lleoli ar draws nifer o ardaloedd ac, yn y
rhan fwyaf o achosion, ar draws sefydliadau. Maent hefyd yn dangos aliniad â sectorau blaenoriaeth a
thechnolegau mewn perthynas â busnesau a pholisi’r llywodraeth. At hynny, maent wedi’u halinio â’r
blaenoriaethau Arbenigo Craff ar gyfer Cymru.
3

Diamond (2016) “Adolygiad o Gyllid Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru” Llywodraeth Cymru.

	Nid yw hyn yn cyfateb yn uniongyrchol i ofyn lle mae’r Brifysgol yn gweld ei hun o ran ei galluoedd ymchwil neu addysgu. Yn amlwg, byddai
Rhagoriaeth Ymchwil (REF) ac asesiadau Ansawdd Addysgu yn rhoi darlun mwy gwrthrychol o’r galluoedd mwy arbenigol hyn.

4
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Cyflawni rhyngweithio gwell
rhwng prifysgolion a busnesau
yng Nghymru
Er y byddai adfer cyllid Arloesi ac Ymgysylltu yng
Nghymru yn ffordd amlwg o ddechrau unioni’r
anghydbwysedd presennol yn y dirwedd gyllido o
ran rhyngweithio rhwng prifysgolion a busnesau, ni
fyddai hyn ar ei ben ei hun yn ddigon.
Nodwyd y canlynol gan adroddiad diweddar yn
edrych ar y potensial am Gorff Arloesi Cenedlaethol
yng Nghymru: “Os bydd Cymru’n derbyn y sefyllfa
bresennol o ran polisi arloesi, ni fydd ond yn aros
yn ei hunfan ond yn syrthio ymhellach y tu ôl i’w
chyfoedion wrth iddynt ‘fynd yr ail filltir’ i fod yn
economïau mwy arloesol ac ymatebol. Yn gryno,
nid yw ‘busnes fel yr arfer’ yn agwedd dderbyniol
mwyach o ran polisi economaidd”. Gellir gwneud yr
un pwynt mewn perthynas â rhyngweithio rhwng
prifysgolion a busnesau.
Er mai diffyg cyllid Arloesi ac Ymgysylltu oedd y prif
bryder a wynebai’r holl brifysgolion y cyfwelwyd â
hwy ar gyfer yr ymchwil hwn, wrth drafod gwendidau
yn y maes hwn o weithgarwch, roedd busnesau y
cyfwelwyd â hwy ar gyfer yr ymchwil yn dueddol o
nodi’r un heriau, neu heriau tebyg i’r rhai a godwyd
gan y prifysgolion.
Er enghraifft, mewn perthynas ag
ymchwil ac arloesi, nododd busnesau
fod prifysgolion yn rhy dueddol
o geisio osgoi risg a’u bod yn rhy
anoddefgar o fethiant. Roedd
prifysgolion yn cydnabod nad yw
diwylliant mewnol prifysgolion a
diwylliant corfforaethol y busnesau yr
oeddent yn ceisio rhyngweithio â nhw
wedi’u halinio’n dda.

Mae ‘pwyntiau poeth’ sy’n dod i’r amlwg yn dangos
mai nid metrigau technoleg traddodiadol yw’r llwybr
mwyaf priodol o bosibl i Gymru. Er y bydd lle ffafriol
i arloesedd technolegol mewn amgylchedd byd-eang
cystadleuol bob amser, nid yw’n ddigonol mwyach
i greu a thyfu’r busnesau a lywir gan arloesedd y
mae eu hangen ar Gymru. Drwy gydnabod pŵer a
phwysigrwydd cadwyni gwerth ac ecosystemau lleol,
mae yna gyfleoedd newydd y gellir eu datblygu sy’n
dibynnu ar sgyrsiau amserol a chydlynu gwell ar
draws yr ecosystem, lle bydd busnesau, ymchwilwyr
a llunwyr polisi yn cydweithredu er budd pawb. Bydd
sgyrsiau adeiladol a chreadigol yn hanfodol cyn y
gellir datblygu ac ariannu cynlluniau buddsoddi.

Mae angen i’r prifysgolion eu hunain
ddechrau canolbwyntio’n fwy ar arloesi ac
ymchwil drwy gydweithredu â busnesau,
canolbwyntio ar arwain gweithgarwch
Arloesi ac Ymgysylltu mewnol yn strategol
a sicrhau bod staff academaidd sy’n
ymgysylltu â busnesau yn cael eu parchu i’r
un graddau ag eraill.

Yn yr un modd, credai busnesau fod
timau cyswllt busnes (masnacheiddio)
ym mhrifysgolion Cymru wedi colli
cymhelliant o ganlyniad i’r cyllid a’r
diwylliant o gwmpas gweithgarwch rhyngweithio
busnes ac mae’r prifysgolion yn cydnabod bod
gan weithgarwch trosglwyddo gwybodaeth statws
cymharol negyddol yn y gymuned academaidd.

Un mater allweddol y mae angen mynd i’r afael ag
ef ar frys yw’r broses o flaenoriaethu a datblygu
‘pwyntiau poeth’. Mae angen i ‘bwyntiau poeth’ y
dyfodol gael eu nodi drwy ddull mwy strategol,
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Cynllun gweithredu i gynyddu gwerth

01

Gweledigaeth a dull gweithredu strategol.
Cyfrifoldeb: Llywodraeth Cymru mewn partneriaeth ag arweinwyr prifysgolion Cymru,
y diwydiant a busnesau.

Mae adeiladu dull strategol gwell o gydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau yn hanfodol. Mae diffyg
gweledigaeth ac uchelgais hirdymor i ategu cydweithredu yn gwanhau ymdrechion y ddau.
- Rhaid nodi ‘pwyntiau poeth’ y dyfodol drwy ddull gweithredu strategol, tryloyw a chydweithredol sy’n
galluogi datblygu modelau busnes clir ac unigryw ag adnoddau digonol.
- Mae’r dull gweithredu strategol a ddefnyddiwyd i ddatblygu’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn
lasbrint ar gyfer dulliau strategol sy’n arwain at ddatblygu pwyntiau poeth yn cynnwys sectorau allweddol,
busnesau a phrifysgolion Cymru.

02

Arweinyddiaeth a chysondeb.
Cyfrifoldeb: Arweinwyr prifysgolion Cymru a’r diwydiant.

Mae sicrhau bod uwch arweinwyr mewn prifysgolion a busnesau yn hyrwyddo cydweithrediadau rhwng
prifysgolion a busnesau mewn modd cadarn, amlwg a chyson yn bwysig i fusnesau. Mae angen i’r gymuned
fusnes wybod bod ei phartneriaid academaidd yr un mor ymrwymedig â hi i gydweithredu ac arloesi.
- Rhaid i arweinwyr prifysgolion fynd i’r afael â statws Cyfnewid Gwybodaeth mewn prifysgolion ac o fewn
strwythurau gyrfa, adnoddau academaidd a gwobrau. Drwy weithio tuag at ‘barch teg’ rhwng addysgu,
ymchwil ac ymgysylltu â busnesau mewn prifysgolion, gellir dechrau unioni’r gwendidau a nodwyd gan
brifysgolion ac a gydnabuwyd gan fusnesau.

03

Modelau arloesi newydd.
Cyfrifoldeb: Llywodraeth Cymru, Cyngor Cynghorol Cymru ar Arloesi, cyrff cynrychioli’r diwydiant,
prifysgolion a grwpiau cymdeithas sifil.

Er y bydd lle ffafriol i arloesedd technolegol mewn economi gystadleuol bob amser, nid yw’n ddigonol
mwyach ar gyfer creu a thyfu’r busnesau a lywir gan arloesedd y mae eu hangen ar Gymru. Gan fod proses
a gwasanaeth cyn bwysiced i weithgynhyrchu â chynnyrch a thechnoleg, mae angen i Gymru adeiladu
arloesedd prosesau a gwasanaethau i mewn i’w strategeiddio cyffredinol mewn perthynas ag arloesedd,
gan gynnwys arloesedd cymdeithasol ac arloesedd gwasanaeth cyhoeddus.
Gall prifysgolion chwarae rôl flaenllaw yn hyn o beth drwy fanteisio ar eu gallu i fod yn greadigol
a rhoi sylw ar wyddorau cymdeithasol a’r pŵer amharu sy’n gysylltiedig â gwyddor data a
dadansoddi mewn perthynas â’r heriau cymdeithasol mawr y bydd rhyngweithiadau rhwng
prifysgolion a busnesau a ‘phwyntiau poeth’ y dyfodol yn datblygu o’u cwmpas.
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04

Ysgogi potensial arloesi cadwyni gwerth.
Cyfrifoldeb: Y diwydiant a phrifysgolion Cymru.

Caiff y manteision sy’n deillio o brifysgolion yn gweithio gyda chwmnïau angori a BBaChau eu hehangu lle
bo’r cydweithredu’n ystyried agweddau cadwyn werth y busnes. Bydd hyn yn esgor ar gyfleoedd ymchwil ac
arloesi ehangach ar gyfer partneriaid prifysgolion i adnabod a gweithio gyda mwy o BBaChau lleol ac i allanoli
rhai gweithgareddau i ddarparwyr BBaCh arbenigol yn y gadwyn werth. Drwy ymgysylltu â chwmnïau angori
allweddol, dylai prifysgolion allu chwarae rôl greadigol sy’n gwella prosiectau yn hytrach na’u rôl drafodol
draddodiadol nad yw ond yn seiliedig ar ymchwil contract.

05

Adfer cyllid Arloesi ac Ymgysylltu.
Cyfrifoldeb: Llywodraeth Cymru i weithredu Adolygiad Diamond.

Dylid ailddechrau buddsoddi mewn cydweithredu rhwng prifysgolion a busnesau yng Nghymru i alluogi
prifysgolion a busnesau Cymru i weithredu ar yr un lefel â gwledydd a rhanbarthau eraill y DU. Dadleuodd
Adolygiad Diamond fod angen partneriaeth well ar Gymru rhwng prifysgolion, busnesau a’r llywodraeth
i sicrhau’r manteision cymdeithasol ac economaidd mwyaf posibl drwy SAUau. Felly, argymhellwn y dylai
Llywodraeth Cymru, drwy HEFCW (neu ei gorff olynol) ddarparu system gymorth ddeuol o gyllido cyfnewid
gwybodaeth, yn cynnwys:
• Canolfannau rhyngweithio rhwng prifysgolion a busnesau yn cael cyllid craidd o £5 miliwn y flwyddyn i
alluogi ymgysylltu hyblyg rhwng SAUau a diwydiant; a
• Chynllun a fyddai’n galluogi prifysgolion i fod yn fwy hyblyg ac ymatebol yn eu gwaith i hyrwyddo prosiectau
cydweithredol rhwng prifysgolion a busnesau a allai gael effaith economaidd gadarn a sylweddol.

06

Pwyntiau mynediad gwell i arbenigedd ac adnoddau prifysgolion.
Cyfrifoldeb: Prifysgolion Cymru mewn partneriaeth â chyrff y diwydiant a phartneriaid eraill.

Mae meithrin dealltwriaeth well o anghenion a chyfleoedd rhwng prifysgolion a busnesau, gan baru
arbenigedd academaidd ag anghenion y diwydiant, yn her barhaol. Mae angen gwybodaeth glir a mynediad
rhwydd at bartneriaid prifysgolion ar fusnesau i sicrhau bod canlyniadau ymchwil yn cael yr effaith fwyaf
posibl ar eu busnes a’r economi. Drwy feithrin dealltwriaeth well o sut y gall canlyniadau ymchwil gael eu
defnyddio i roi hwb i arloesedd, datblygu cynnyrch ac arloesedd prosesau, gallai prifysgolion sicrhau gwerth
uwch ac effaith economaidd well drwy eu gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth a chydweithredu â busnesau.
- Mae creu llwyfan neu bwynt mynediad hyblyg ac ymatebol yn un o argymhellion Adolygiad Diamond.
Gallai llwyfan o’r fath gysylltu holl brifysgolion Cymru gan ddefnyddio llwyfan digidol modern a thechnoleg
rwydweithio wedi’u hategu o bosibl gan rwydwaith BBaCh / busnesau angori cadarn. Mae’r Ffederasiwn
Busnesau Bach wedi awgrymu ei hun yn bartner posibl ‘ar lawr gwlad’.
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