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Adran A: Trosolwg 
 

1. Dyheadau strategol 
 

 
Mae ymchwil, arloesedd a chenhadaeth ddinesig yn themâu canolog strategaeth y Ffordd 
Ymlaen 2018-23 Caerdydd, sydd bellach wedi'i hadnewyddu i sicrhau bod Caerdydd yn 
chwarae rhan weithredol yn y gwaith o gefnogi adfywiad ac adnewyddu Cymru o COVID-
19, sy'n cyd-fynd â chyflawni saith nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 
2015 (gweler Adran 8).   
 
Strategaeth Arloesedd Caerdydd: Egwyddorion Canolog 

Mae ein strategaeth tair blynedd yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol, sy'n cyd-fynd â 
chyflawni 'Arloesedd i Bawb', sef thema ganolog yn strategaeth y Ffordd Ymlaen 2018-23 
Caerdydd: 
  

• Cefnogi arloesedd a chenhadaeth ddinesig sy’n cyd-fynd â blaenoriaethau y 
Ffordd Ymlaen 2018-2023 a Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015) (fel y 
dengys drwy'r ddogfen hon); 
 

• Rhoi rhagoriaeth ymchwil wrth wraidd ein gwaith o gyflawni arloesedd a 
chenhadaeth ddinesig, gan greu mwy o aliniad a synergedd ar draws pob un o’r tri 
maes; 
 

• Canolbwyntio ar weithgareddau cyfnewid gwybodaeth strategol mawr, megis 
ceisiadau'r Gronfa Cryfder mewn Lleoedd, yr ydym wedi arwain dau ddyfarniad 
partneriaeth llwyddiannus ohoni, a’r ddau ohonynt yn sicrhau manteision 
sylweddol, hirdymor i economi De Cymru a Chymru; 

 

• Tyfu ac amrywio ein partneriaethau busnes a strategol i sbarduno 
mewnfuddsoddiad i Gymru, gan gynnwys cefnogi prentisiaethau gradd, 
partneriaethau hyfforddi arloesol rhwng addysg bellach ac addysg uwch, a chreu 
swyddi mewn sectorau â blaenoriaeth ranbarthol; 

 

• Darparu hyfforddiant a chymorth arloesol i'n staff a'n myfyrwyr, gan wella gallu ein 
cymuned felly i gydweithio'n effeithiol â sefydliadau allanol, wedi'u hategu gan DPP 
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a luniwyd i ddatblygu sgiliau ac ehangu mynediad at arbenigedd ymchwil Prifysgol 
o werth i economi Cymru; 

 

• Datblygu meddylfryd entrepreneuraidd a masnachol ymhlith staff a myfyrwyr drwy 
wella cyfleoedd i gyflwyno gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth a chenhadaeth 
ddinesig newydd, mewn cydweithrediad â phartneriaid busnes a chymunedau lleol; 

 

• Parhau â'n twf mewn dyfarniadau ymchwil, yn benodol drwy ddylanwad 
buddsoddiadau sylweddol o filiynau o bunnoedd a gynlluniwyd i gynnal a datblygu 
gweithgarwch arloesedd yn ne Cymru, gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, 
Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) a Rhwydwaith Arloesedd 
Cymru a lansiwyd yn ddiweddar, yn ogystal â GW4 a Phorth y Gorllewin;  
 

• Hybu'r gallu i gyfnewid gwybodaeth drwy gefnogi partneriaid newydd, deillio a 
BBaChau i at gyfleoedd ymchwil a datblygu, buddsoddi a masnachol y Brifysgol (a 
alluogir drwy ein haelodaeth a ariennir gan RWIF o bartneriaeth enwog 
SETsquared). 
 

Yn ganolog i gyflawni'r cynllun uchelgeisiol hwn fu recriwtio Rheolwr Busnes Strategaeth 
Arloesedd a ariennir gan ICDF / RWIF, gyda'r cylch gwaith i gydlynu ein strategaeth a'n 
gweithgareddau, gan weithio'n uniongyrchol i'r Rhag Is-Ganghellor Ymchwil, Arloesedd a 
Menter a Chyfarwyddwr Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd. Mae Tîm Effaith ac 
Ymgysylltu newydd, a buddsoddiad mewn Swyddogion Ymchwil Drosi, wedi cynyddu 
capasiti mewn Masnacheiddio ac Effaith Ymchwil, ynghyd â hybu ymgysylltiad, 
hyfforddiant a darparu mentrau cymdeithasol, economaidd a masnachol o ansawdd uchel. 
Ategwyd hyn gan ein defnydd o gyllid RWIF i gefnogi'n uniongyrchol y gwaith o gyflawni 
dyehadau strategol ein prif Sefydliadau, yn enwedig y rhai a fydd yn trosglwyddo i fod yn 
Sefydliadau Arloesedd newydd y Brifysgol yn 2022 (gweler adran 2). Disgrifir rhagor o 
benodiadau allweddol a ariennir gan yr RWIF, sy'n cyd-fynd â chyflawni ein strategaeth, 
drwyddi draw.  
 

 

2. Grant capasiti 
 

Grant capasiti 
 
Roedd elfennau Grant Capasiti ICDF a RWIF 2020-21 yn cefnogi Tîm Datblygu 
Ceisiadau Mawr newydd Caerdydd, yn cyfrannu at sefydlu ein Tîm Effaith ac 
Ymgysylltu newydd, ac yn gwella capasiti yn ein Tîm Partneriaethau Strategol.  
 
Mae'r Tîm Ceisiadau Mawr yn hwyluso'r gwaith o ddatblygu a chyflwyno ceisiadau 
ymchwil ac arloesedd strategol ar raddfa fawr (e.e. cais llwyddiannus £50M ar draws SAU 
Cymru Cryfder mewn Lleoedd, media.cymru, gan ategu ein cais CSConnected blaenorol 
am £44M Cryfder mewn Lleoedd).  Mae mwy o gapasiti yn y tîm wedi gwella'r gwaith o 
gyflawni prosiectau mawr sy'n canolbwyntio ar ddata (e.e. Hwb Arloesedd Seiber gwerth 
£15M (sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd); Cyflymydd 
Cenedl Ddata Cymru gwerth £17.6M (gyda Phrifysgolion Aberystwyth, Bangor ac 
Abertawe, sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru); a'n Cronfa Her 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd gwerth £10M, a ddechreuodd ym mis Hydref 2020). 
 
 Mae'rTîm Effaith ac Ymgysylltu newydd yn darparu cyfres newydd, gydgysylltiedig o 
hyfforddiant effaith, polisi ac ymgysylltu â'r cyhoedd, gan gefnogi cydweithio gwell a mwy 
cynhyrchiol â phartneriaid allanol a symleiddio'r gwaith o gyflawni ein dyfarniadau Cyfrif 

https://www.setsquared.co.uk/
https://www.setsquared.co.uk/
https://www.cardiff.ac.uk/news/view/2535947-media-sector-in-cardiff-capital-region-to-benefit-from-50m-funding
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Cyflymu Effaith UKRI. Mae'r gwaith hwn wedi'i gynllunio i dyfu ein llwyddiant sydd eisoes 
yn gryf gyda Phartneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, yn ogystal â chefnogi ceisiadau 
arloesedd ar raddfa fwy i gyllidwyr, er enghraifft, Cynllun Ariannu Llwybr Datblygu MRC 
(DPFS). Roedd un o'n llwyddiannau diweddar gyda'r cynllun, gyda'r cais a gefnogwyd gan 
staff a ariannwyd gan RWIF, yn sicrhau £1.4M o gyllid i ddatblygu technoleg ar gyfer 
mesur colli maes mewn glawcoma. Mae'r prosiect yn gydweithredol â dau SAU arall. Bydd 
patent yn cael ei ffeilio'n fuan a bydd y tîm yn gweithio i ddatblygu'r dechnoleg ar y llwybr 
trosi tuag at ganlyniad y gellir ei fasnacheiddio.  Mae'rTîm Partneriaethau Strategolwedi'i 
ehangu, ac mae'n parhau i ddarparu cymorth proffesiynol parhaus, pwrpasol ar gyfer 
partneriaethau allweddol sy'n cyd-fynd â'n prif gryfderau ymchwil ac arloesedd (e.e., y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol).  
 
Cronfa datblygu capasiti arloesedd (ICDF) 
 
Roedd buddsoddiad ICDF yn mynd i'r afael â thagfeydd arloesedd a nodwyd drwy 
ymgynghori â'n staff, yn benodol yr angen am y canlynol: 
 

(1) Cymorth busnes profiadol i gyflawni prosiectau cydweithredol a 
phartneriaethau sy'n gysylltiedig â'n cryfderau ymchwil ac arloesedd, gan 
gynnwys buddsoddi mewn datblygu ein Tîm Partneriaethau Strategol.   
 

(2) Monitro ein gweithgareddau arloesi, trosi a masnacheiddio yn well, gan 
gynnwys data a dadansoddiadau economaidd ar gyfer ceisiadau ar raddfa 
fawr gyda busnes.  

 
Sicrhaodd cyllid ar gyfer tri Rheolwr Arloesedd a Menter newydd gymorth 
ychwanegol i Sefydliadau Arloesedd Prifysgol (SAP) newydd Caerdydd, gydag un 
unigolyn eisoes wedi'i recriwtio (mewn Troseddu a Diogelwch), a dau reolwr (ar 
gyfer Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, a Data a Deallusrwydd Artiffisial) yn cael 
eu recriwtio ar hyn o bryd. Mae'r Sefydliadau newydd yn cyd-fynd â'n hymrwymiad 
i gynyddu a thyfu arloesedd ac effaith Caerdydd ar raddfa, a hynny o fudd i 
ddisgyblaethau lluosog ar draws y Brifysgol, wedi'u hwyluso gan gyllid RWIF ac yn 
cyd-fynd â blaenoriaethau Llywodraeth Cymru, UKRI a Horizon Europe. Wedi'i 
nodi drwy adolygiad allanol, byddant yn canolbwyntio ar Niwrowyddorau ac Iechyd 
Meddwl, Data a Deallusrwydd Artiffisial, a Throseddu a Diogelwch, gyda 
Sefydliadau ychwanegol yn debygol o ganolbwyntio ar Newid yn yr Hinsawdd a 
Gweithgynhyrchu Uwch (sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd). 
 
Bydd pob SAP yn cael Rheolwr Arloesedd a Menter pwrpasol i gynhyrchu 
partneriaethau ymchwil allanol cydweithredol newydd sy'n cyd-fynd â chyflwyno 
ceisiadau mawr, cyfleoedd masnacheiddio, datblygu sgiliau yn seiliedig ar le, 
gweithgareddau menter myfyrwyr ac endidau hyfforddiant doethurol PhD sy'n 
canolbwyntio ar fusnes. Bydd y Sefydliadau'n cael eu cefnogi'n ychwanegol gan 
dri Rheolwr / Swyddog Partneriaeth Strategol newydd (a ariennir drwy'r RWIF) 
a buddsoddiad ychwanegol mewn Swyddogion Ymchwil Drosi (gweler isod), yn 
ogystal â chan ein Tîm Datblygu Ceisiadau Mawr. Mae hyn yn ehangu cymorth 
proffesiynol mewn modd synergaidd a chydgysylltiedig, gan gyd-fynd â'r cyfleoedd 
a ddarparwyd gan y meysydd hyn i wella'r economi ranbarthol a blaenoriaethau 
arloesedd Cymru. 
 
Yn unol â rhaglen waith sydd newydd ei chytuno ar ddata, perfformiad a metrigau 
ymchwil ac arloesedd, rydym wrthi'n recriwtio ar gyfer Uwch Gynghorwr Data 
Ymchwil a Swyddog Data Ymchwil newydd. Gan weithio gyda'n Harweinydd 
Trawsnewid ar Ymchwil a ariennir yng Nghaerdydd, byddant yn datblygu 
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dangosfwrdd adrodd a pherfformiad ymchwil ac arloesedd cynhwysfawr, sy'n 
cwmpasu diwylliant ymchwil, cyllid a chyfnewid gwybodaeth. Defnyddir y 
dangosfwrdd newydd i lywio penderfyniadau buddsoddi, sy'n cyd-fynd â'r defnydd 
gorau posibl o adnoddau a ariennir gan yr RWIF i dyfu arloesedd, masnacheiddio 
a chanlyniadau effaith.  
 
(3) Cymorth ychwanegol i helpu i ateb y galw uchel am ein hyfforddiant a'n 
gweithgareddau menter myfyrwyr.  
 
Mae dau Swyddog Menter Myfyrwyr (1.5 cyfwerth ac amser llawn) yn dod â 
chapasiti ychwanegol i'n tîm menter myfyrwyr (gweler adran 4 am ragor o 
fanylion), gan gefnogi ein rhaglen hyfforddiant menter newydd ar gyfer myfyrwyr a 
graddedigion hefyd - Pecyn Cymorth Dechrau Busnes. 

 
(4) Cymorth ychwanegol ar gyfer hyfforddiant arbenigol, buddsoddi mewn 
busnes a masnacheiddio, gan gynnwys creu cwmnïau deillio.  
 
(5) Cymorth i fynd i'r afael â thagfeydd mewn contractau. 
 
Rydym bellach wedi ymuno â Phartneriaeth SETsquared, a fydd yn rhoi mynediad 
i staff a myfyrwyr yn y Brifysgol at hyfforddiant pellach, mentora a chyfleoedd 
ariannu cychwynnol ar gyfer masnacheiddio. Mae recriwtio Swyddog 
Paragyfreithiol ychwanegol i’r Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd wedi lleihau 
llwyth gwaith uchel ein tîm contractau hefyd, wedi'i alinio â Chaerdydd yn cyflawni'r 
lefel uchaf erioed o ddyfarniadau ymchwil yn 19-20 (cyfanswm blynyddol o £150M 
o grantiau a chontractau ymchwil wedi'u sicrhau), gyda swyddog arall i'w benodi 
wedyn gan ddefnyddio gwariant 21-22 RWIF.  
 
Rydym wedi recriwtio Swyddog Ymchwil Drosi, Drosiadol, sy'n cael ei hyfforddi i 
ddatblygu cwmnïau deillio, a byddwn yn gweithio'n benodol gyda'n Sefydliadau 
Arloesedd newydd, gyda swyddog arall yn cael ei recriwtio. Er enghraifft, bydd 
mwy o gymorth i ymchwil drosi yn helpu i roi hwb i ganlyniadau masnachol posibl 
o'n Partneriaeth Ffyniant a Rennir EPSRC £2.7M a ddyfarnwyd yn ddiweddar 
gyda bp a Johnson Matthey. Yn rhan o’n Hyb Ymchwil Drosi newydd ar Gampws 
Arloesedd Caerdydd, bydd y prosiect hwn yn ymchwilio i gatalyddion cynaliadwy ar 
gyfer twf glân, ac yn cynnwys cyfraniadau sylweddol o arian parod a nwyddau gan 
y ddau gwmni.   
 
(6) Cymorth ychwanegol i weithgareddau effaith staff a myfyrwyr, gan 
gynnwys mwy o weithio a phartneriaeth â llunwyr polisïau yng Nghymru, 
wedi'i alinio â'n Parc Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol (SPARK) newydd.  
 
Mae Tîm Effaith ac Ymgysylltu newydd y Brifysgol wedi canolbwyntio i ddechrau 
ar integreiddio dulliau hyfforddi ac ariannu i gefnogi effaith, anghenion polisi, 
ymgysylltu â'r cyhoedd a chenhadaeth ddinesig, gan roi pwynt mynediad cliriach a 
mwy cefnogol i staff ddarparu cydweithio cyfnod cynnar â phartneriaid allanol. 
Credwn y bydd hyn yn cynyddu ein llwyddiant gyda Phartneriaethau Trosglwyddo 
Gwybodaeth, yn ogystal â dyfarniadau ar raddfa fwy ar arloesedd gan gyllidwyr.  
 
Bydd y tîm hwn hefyd yn rheoli ein hymagwedd a gysonwyd yn ddiweddar o ran 
Cyflymyddion Effaith Ymddiriedolaeth Wellcome / UKRI, gan gefnogi ymgysylltu 
mwy strategol â llunwyr polisi Cymru a chenedlaethol (gweler Adran 3). Un o 
nodau eraill y tîm hwn yw cynyddu'r broses o gyflwyno canlyniadau cyfnewid 
gwybodaeth ac effaith Caerdydd ar gyfer dyfarniadau a gwobrau mawr, gan wella 

https://www.setsquared.co.uk/
https://www.cardiff.ac.uk/social-science-research-park
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enw da Caerdydd a Chymru o ran effaith, cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd. Dangosir llwyddiant y dull hwn gan dri aelod o staff a gyrhaeddodd y 
rhestr fer yn ddiweddar ar gyfer Gwobrau Effaith ESRC. 
 
(7) Cymorth ychwanegol ar gyfer gweithgareddau cenhadaeth ddinesig ac 
ymgysylltu â'r cyhoedd i oruchwylio'r gwaith o gyflawni'r elfen hon o'n 
strategaeth arloesedd.  
 
Mae Swyddog Cenhadaeth Ddinesig newydd wedi gwella capasiti yn y Tîm 
Cenhadaeth Ddinesig, ac mae Rheolwr Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn darparu 
hyfforddiant, cymorth a mewnbwn strategol pwrpasol ar weithgareddau ymgysylltu 
â'r cyhoedd ar draws y Brifysgol. Mae'r Rheolwr Ymgysylltu â'r Cyhoedd a'r Tîm 
Cenhadaeth Ddinesig hefyd yn goruchwylio dull mwy strategol o fuddsoddi, yn 
ogystal â gwell gwerthusiad o ganlyniadau / dangosyddion perfformiad allweddol 
cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd, sy'n cyd-fynd â llwyddiant 
cynyddol o ran sicrhau cyllid cynaliadwy ar gyfer y gweithgareddau hyn. Bydd 
gwaith ar ddangosyddion perfformiad allweddol / metrigau yn y meysydd hyn yn 
cael ei gefnogi ymhellach drwy ddatblygu ein dangosfwrdd perfformiad ymchwil ac 
arloesedd newydd (gweler (2) uchod), a fydd yn cynnwys data ymgysylltu â'r 
cyhoedd a chenhadaeth ddinesig ar draws y Brifysgol am y tro cyntaf. Mae ICDF 
yn cefnogi ymhellach gyflogaeth barhaus ein Swyddog Cyfathrebu Digidol, sy'n 
gweithio gyda staff / myfyrwyr / partneriaid allanol i arddangos ein cyfraniadau 
Cenhadaeth Ddinesig ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn effeithiol.  

 

 

Adran B: Cynnwys penodol 
 

3. Masnacheiddio/gweithgaredd cynhyrchu incwm  
 

 
A. Masnacheiddio 

 
Yn ôl astudiaeth annibynnol yn ddiweddar, rhestrwyd Prifysgol Caerdydd yn y trydydd 
safle yn y DU am fasnacheiddio ei hymchwil drwy ffurfio cwmnïau ( 
https://octopusgroup.com/newsroom-news/research-to-riches-report-highlights-untapped-
potential-of-uk-universities/ ). Ceir galw mewnol cryf o hyd am fuddsoddiad cynnar mewn 
cyfleoedd masnachol. Mae potensial sylweddol i gynyddu hyn drwy sicrhau bod staff yn 
fwy ymwybodol o werth ystyried diogelu a masnacheiddio eiddo deallusol, ac amrywio ein 
hymwneud â gweithgareddau masnachol (e.e. rydym wedi canfod bod staff gwrywaidd yn 
fwy tebygol o gymryd rhan mewn gweithgareddau trosi a masnacheiddio o’u cymharu â 
staff benywaidd). Mae ein huchelgais tair blynedd yn canolbwyntio ar: 
 

• Sicrhau bod gan bob aelod o staff a myfyrwyr ddealltwriaeth o gymorth a 
mynediad at gymorth ar gyfer diogelu a masnacheiddio eiddo deallusol, gan 
gynnwys staff sydd fel arfer yn cael eu tangynrychioli yn y maes hwn; 
 

• Parhau i gynyddu ein hincwm ymchwil drosiadol drwy fuddsoddi mewn 
meysydd ategol sydd â photensial mawr i gyflawni canlyniadau masnachol; 
 

• Tyfu ein profiad a'n gwybodaeth drwy bartneriaeth â'n cydweithwyr GW4, a 
alluogir drwy bartneriaeth SETsquared. 

 

https://octopusgroup.com/newsroom/latest-news/research-to-riches-report-highlights-untapped-potential-of-uk-universities/
https://octopusgroup.com/newsroom/latest-news/research-to-riches-report-highlights-untapped-potential-of-uk-universities/
https://octopusgroup.com/newsroom/latest-news/research-to-riches-report-highlights-untapped-potential-of-uk-universities/
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Mae ein buddsoddiadau RWIF yn cael eu defnyddio i dyfu ein gweithgareddau 
masnacheiddio fel a ganlyn: 
 

1. Hyfforddiant a chymorth ar gyfer gweithgareddau effaith a throsiadol, wedi'u 
halinio â diogelu eiddo deallusol a nodi cyfleoedd masnacheiddio yn well 

 
Yn REF 2014, daeth Prifysgol Caerdydd yn 2il am effaith, ac mae wedi parhau i fod yn 
flaenoriaeth strategol allweddol i'r Sefydliad gael effaith eithriadol. Roedd ICDF / RWIF 
wedi ariannu Tîm Effaith ac Ymgysylltu pwrpasol newydd y Brifysgol, a bydd hefyd yn 
ariannu Swyddog Ymchwil Drosi ychwanegol sydd â phrofiad o fasnacheiddio, gan 
gynnwys cwmnïau deillio. Mae'r tîm hwn yn gweithio ar (a) darparu hyfforddiant effaith / 
trosi / masnacheiddio newydd – trawsddisgyblaeth – i staff ehangu eu gwybodaeth a'u 
dealltwriaeth o werth effaith, trosi a masnacheiddio, (b) ystyried agweddau at 
gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant sy'n hyrwyddo effaith a masnacheiddio i'r holl 
staff, ac yn annog cyfranogiad ehangach ar draws disgyblaethau, ac (c) sicrhau ein bod 
yn nodi ymchwil sydd â'r potensial i gael ei masnacheiddio, cynhyrchu cynhyrchion a 
gwasanaethau newydd, yn ogystal â gosod y sylfaen ar gyfer cwmnïau deillio newydd, 
drwy weithio'n agosach gyda staff yn ystod camau cynnar eu hymchwil. Mae'r timau hyn 
hefyd yn cefnogi staff i wneud ceisiadau am gyllid allanol ar gyfer gweithgareddau trosi, 
gan gynnwys Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth. Un enghraifft o ddyfarniad PTG 
llwyddiannus diweddar yw Powerstar, lle mae'r Brifysgol yn gweithio gyda'r cwmni i 
ddatblygu System Rheoli Asedau (AMS) digidol pwrpasol ac addasadwy ar gyfer 
cynhyrchion VIRTUE Powerstar – systemau storio batri ar raddfa fawr (gwerth tua £2M yr 
un). Bydd creu'r System Rheoli Asedau yn diogelu ac yn ymestyn oes cynhyrchion 
VIRTUE, gan gynyddu incwm y cwmni a hefyd lleihau amser segur VIRTUE (sydd ar hyn 
o bryd yn costio £2000 y dydd i'r cwmni). 
 

2. Buddsoddiad prawf o gysyniad cyfnod cynnar mewn ymchwil effeithiol a 

throsi  

Drwy gyllid RWIF, crëwyd Rhaglen ariannu Arloesedd i Bawb (IfA) newydd, a 
gynlluniwyd i hwyluso'r gwaith o gyflawni prosiectau cyffrous gan ymchwilwyr neu dimau 
unigol, yn benodol o ran trosi, effaith, cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd. 
Bydd deiliaid grantiau prosiect yn cael eu dwyn ynghyd i garfan, gan elwa'n ychwanegol ar 
raglen hyfforddi bwrpasol, gan gynnwys cymorth a mentora rhwng cyfoedion. Bydd 
disgwyl iddynt hefyd fentora ymchwilwyr eraill yn eu Hysgolion i ledaenu a rhannu arfer 
gorau.  
 
Mae'r rhaglen yn cwmpasu pedwar cynllun ariannu, gyda phrosiectau'n cael eu hariannu o 
ddechrau tymor academaidd 21-22 (ni wnaethom ariannu prosiectau yn 20-21 oherwydd 
Covid-19, gan symud yr arian hwnnw yn hytrach i'r flwyddyn academaidd nesaf). Un 
ohonynt yw'r Gronfa Effaith, sy'n cefnogi effaith bosibl sy'n deillio o ymchwil ragorol, gan 
gydweithio â sefydliadau allanol, a gynlluniwyd i gefnogi adferiad ôl-Covid-19 yng 
Nghymru. Bydd ein Tîm Effaith yn rhoi cymorth penodol wrth ddatblygu a chyflawni, gan 
gynnwys canolbwyntio ar gyfleoedd ariannu cynaliadwy yn y dyfodol. Yr ail gronfa yw’r 
Gronfa Drosi, sydd ar gael i ymchwilwyr sy'n dymuno datblygu syniad/technoleg i bwynt 
lle gall ddenu diddordeb busnesau/trydydd sector. Bydd pob ymgeisydd i'r cynllun hwn – 
boed yn llwyddiannus ai peidio – yn cael cymorth penodol gan ein Swyddogion Ymchwil 
Drosi a’r Tîm Masnacheiddio Ymchwil ehangach, gyda'r nod o ddatblygu eu 
syniadau/canlyniadau'n effeithiol a chreu cyllid allanol mwy cynaliadwy. Mae'r ddwy gronfa 
arall ar gyfer mentrau newydd Ymgysylltu â'r Cyhoedd, a Chenhadaeth Ddinesig, gyda'r 
nod o arallgyfeirio portffolio Caerdydd, yn ogystal â chydweithio â SAU eraill yng Nghymru 
(gweler adran 5). 
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3. Cadarnhau contractau'n gyflym, ac ystyried gweithgareddau 

masnachol/eiddo deallusol yn fanwl 

Mae Caerdydd wedi gweld cynnydd sydyn mewn dyfarniadau ymchwil yn y blynyddoedd 
diwethaf, gan gynnwys llawer â gofynion cytundebol ac eiddo deallusol cymhleth, wedi'u 
halinio â chydweithio â busnesau/partneriaid lluosog. Bydd ein cynlluniau i dyfu'r mathau 
hyn o ddyfarniadau sy’n canolbwyntio ar Arloesedd yn creu pwysau wrth gyflawni ein 
portffolio ariannu o ddydd i ddydd, gan arafu'r broses o lofnodi contractau ac effeithio ar yr 
incwm ymchwil a gynhyrchir. Mae ICDF yn ariannu Swyddog Paragyfreithiol newydd i 
fynd i'r afael â'r tagfeydd hyn; maent yn canolbwyntio ar ddarparu grantiau syml ac yn 
creu capasiti ychwanegol sy'n ein galluogi i wneud cais am gyfleoedd caffael / tendro gan 
fusnesau / sector cyhoeddus sy'n chwilio am raglenni sgiliau a hyfforddiant.  Caiff y 
capasiti ychwanegol hwn ei ategu ymhellach drwy benodi Swyddog Paragyfreithiol 
ychwanegol, gan gynnal capasiti a chymeradwyo contractau'n gyflym wrth i ddyfarniadau 
ymchwil Caerdydd dyfu yn unol â hynny.  
 

4. Partneriaeth SETsquared 
 

Mae SETsquared yn bartneriaeth fenter rhwng prifysgolion Caerfaddon, Bryste, 
Caerwysg, Southampton a Surrey, a restrwyd fel y ganolfan meithrin busnesau gorau yn y 
byd. Mae ICDF wedi galluogi ariannu aelodaeth Caerdydd o'r bartneriaeth hon, ac 
rydym yn gweithio gyda SETsquared i nodi cyfleoedd i Gaerdydd elwa ar gael ei 
chynnwys yn y bartneriaeth ranbarthol hanfodol hon. Drwy harneisio cyfalaf brand 
SETsquared, bwriadwn ddangos ymrwymiad Caerdydd i sbarduno ffyniant economaidd a 
chymdeithasol yn ei rhanbarth a thrwy bartneriaeth ledled y DU, wrth gynnig hyfforddiant a 
chymorth unigryw i staff a myfyrwyr sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau menter ac 
entrepreneuraidd.   
 

B. Gweithgareddau cynhyrchu incwm 
 
Mae Llywodraeth y DU yn canolbwyntio ar gyflawni cynllun buddsoddi llwyddiannus mewn 
ymchwil ac arloesedd sy'n seiliedig ar le (e.e. gweler Strategaeth Arloesedd newydd 
UKRI). Yn hyn o beth, mae gan Gaerdydd gryfderau ymchwil ac arloesedd mawr ym 
meysydd: (a) Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl; (b) yr Amgylchedd a'r Hinsawdd; (c) 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd; (d) yr Economi Greadigol; (e) Cymdeithas Ddinesig a 
Chymdeithasol; (f) Trosedd a Seiberddiogelwch a (g) Data a Deallusrwrydd Artiffisial.  
 
Mae'r ddwy flynedd ddiwethaf wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn y meysydd hyn, gan 
gynnwys: (a) Clwstwr Creadigol AHRC De Cymru gwerth £9M, sydd bellach wedi'i ategu 
gan gais £50M media.cymru Cryfder mewn Lleoedd a ddyfarnwyd yn ddiweddar; (b) ein 
cydweithrediad £4M â Takeda i ddulliau newydd o ddatblygu cyffuriau ar gyfer 
anhwylderau iechyd meddwl a niwrolegol, sydd â'r potensial i gael eu datblygu ymhellach 
yn ganolfan arloesedd fawr, gan weithio gyda Phrifddinas-Ranbarth Caerdydd; ac (c) 
llwyddiant o £43.7M ar gyfer clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd newydd yn Ne 
Cymru (CSConnected), y mae £25M ohono'n ddyfarniad grant i Brifysgol Caerdydd.  
 
Mae ein huchelgais tair blynedd yn canolbwyntio ar: 
 

• Sicrhau bod ein hagenda ymchwil ac arloesedd yn canolbwyntio ar 
ddatblygu rhagoriaeth, lle rydym yn arwain yn genedlaethol ac yn fyd-eang, 
gyda photensial cryf i gynhyrchu incwm a budd economaidd i Gymru 
(hyfforddiant, creu swyddi a chanlyniadau masnachol newydd); 
 

https://clwstwr.org.uk/
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• Datblygu ceisiadau ymchwil ac arloesedd sy'n cyd-fynd â blaenoriaethau 
Llywodraeth Cymru, Dinas-Ranbarth Caerdydd, GW4 a Phorth y Gorllewin, 
gan sicrhau dull cydlynol a chydgysylltiedig ar draws y de-orllewin a 
Chymru; 

 

• Buddsoddi mewn rhaglenni partneriaeth gyda busnes lle gallwn amrywio ein 
portffolio arloesedd presennol (e.e. tyfu'r gadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â 
buddsoddiadau mawr), yn ogystal â chefnogi'r rhai sydd yng nghamau 
cynnar ymgymryd â gweithgareddau effaith, menter a masnacheiddio; 

 

• Cymryd agwedd fwy uchelgeisiol tuag at weithio gyda sefydliadau addysg 
uwch eraill yng Nghymru a'r de-orllewin, busnesau, cyllidwyr a'r llywodraeth, 
gan sicrhau bod Cymru'n cyflawni gofyniad cydgysylltiedig am arloesedd, 
gyda photensial gwirioneddol i ddenu mewnfuddsoddiad ychwanegol (wedi’i 
gryfhau drwy lansio Rhwydwaith Arloesedd Cymru). 

 
Byddwn yn cynhyrchu mwy o incwm fel a ganlyn: 
 

1. Ceisiadau ar raddfa fawr sy’n cyfrannu at ein hincwm ymchwil cydweithredol 
 
Bydd cyflawni'r buddsoddiadau canlynol ar raddfa fawr yn cael eu galluogi drwy (a) penodi 
staff proffesiynol profiadol i gefnogi gweithgareddau partneriaeth a cheisiadau a (b) 
buddsoddiad uniongyrchol i gyflawni gweithdai busnes, gweithgareddau arloesedd 
newydd a dadansoddiadau ariannol ac economaidd sy'n dangos anghenion a 
chanlyniadau: 
 
Ariannwyd ers y cyflwyniad diwethaf: 
 

1. Nod Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR) gwerth £10M yw ail-
adeiladu cyfoeth lleol drwy wahodd cyrff y sector cyhoeddus i nodi heriau 
cymdeithasol brys a gweithio gyda busnesau a sefydliadau eraill i greu atebion 
arloesol i'r problemau hyn. Mae tri maes blaenoriaeth: cyflymu datgarboneiddio, 
gwella iechyd a lles, a chefnogi, gwella a thrawsnewid cymunedau. Rhoddodd y 
rhaglen, a ariannwyd gan Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, £1.2M i 
Brifysgol Caerdydd ymgymryd â gweithgareddau ymchwil, arwain a darparu 
rhaglenni.  
 

2. Bydd £50M media.cymru, consortiwm a arweinir gan Brifysgol Caerdydd, a 
ariennir drwy Gryfder mewn Lleoedd, yn datblygu clwstwr sy'n arwain y byd ar 
gyfer arloesedd yn y cyfryngau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd. Bydd cynnwys 
Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd fel cydweithwyr craidd yn y 
clwstwr yn cefnogi'r gwaith o gyflawni canlyniad mawr o fudd i Dde Cymru a thu 
hwnt, sy'n debygol o gael ei gryfhau ymhellach gan Rwydwaith Arloesedd Cymru.  

 
3. £2.7M Partneriaeth Ffyniant a Rennir EPSRC gyda bp, Johnson Matthey a 

Phrifysgol Manceinion i ymchwilio i gatalyddion cynaliadwy ar gyfer twf glân. Bydd 
hyn yn galluogi Cymru i arwain ar ddatblygu technolegau catalydd newydd sy'n 
angenrheidiol i sicrhau twf glân yn y sectorau petrogemegol a thanwydd. 

 
Dan ystyriaeth neu ar y gweill: 
 

4. Cynnig Cyflymydd Cenedl Ddata Cymru (£17.6M) (gydag Aberystwyth, Bangor 
ac Abertawe), sy'n cael ei ystyried ar hyn o bryd yn Llywodraeth Cymru, sef 



 
 

9 

enghraifft o gydweithio cryf ar draws Prifysgolion Cymru, sy'n cyd-fynd ag 
egwyddorion WIN. 
 

5. Datblygu Canolfan Arloesedd Seiber Caerdydd newydd gwerth £15M gydag 
Airbus, Thales a CCR, gan adeiladu ar gais diweddar Seiberddiogelwch y De-
orllewin a Chymru i Gryfder mewn Lleoedd 

 
6. Clwstwr Awyrofod ac Awyrennu’r De-Orllewin (mewn cydweithrediad â 

Phrifysgolion GW4 a Maes Awyr Bryste) 
 

7. Labordy Arloesedd Niwrowyddoniaeth, yn unol â datblygiadau posibl sy'n 
gysylltiedig â Pharc Gwyddorau Bywyd (mewn cydweithrediad â CCR / GIG 
Cymru). 

 
2. Arallgyfeirio sy'n arwain at fwy o incwm o waith ymchwil cydweithredol, 

ymgynghoriaeth, ymchwil i gontractau, manteisio ar eiddo deallusol a DPP 
 
Mae Caerdydd yn buddsoddi'n sylweddol mewn campws arloesedd, sy'n gartref i lawer o'r 
cryfderau mawr a nodir uchod. Un o'r angen allweddol i ni yw amrywio ymgysylltiad 
disgyblaethol yn ein buddsoddiadau gan greu cyfleoedd ariannu pellach gyda busnesau 
newydd. Bydd cyllid RWIF yn cael ei ddefnyddio yn 21-22 i arallgyfeirio ein gwaith ymchwil 
a datblygu ar hyd cadwyni cyflenwi buddsoddi, gyda chymorth ein cronfa Buddsoddi 
Strategol Ymchwil a Datblygu newydd gwerth £500K. Oherwydd Covid-19, ni 
wnaethom wario o'r gronfa hon y llynedd, ond yn 21-22 bydd yn cyd-fynd yn uniongyrchol 
â gweithgareddau strategol ein Sefydliadau Arloesedd prifysgol newydd, a bydd pob 
Sefydliad yn cael ei gefnogi ymhellach gan ei Reolwr Arloesedd a Menter pwrpasol i 
ddatblygu cynllun gweithredu ar gyfer cyflawni gweithgarwch ymchwil a datblygu newydd 
gan ddefnyddio'r Gronfa. Bydd hyn yn cael ei adrodd mewn strategaethau RWIF dilynol. 
 

3. Tyfu gallu a chapasiti ymhlith staff a myfyrwyr  
 
Gan gydbwyso'r dull strategol ar raddfa a amlinellir uchod, ac i gyd-fynd â'n hymrwymiad 
yn ein Rhaglen 'Arloesedd i Bawb', bydd RWIF hefyd yn cefnogi hyfforddiant, gwybodaeth 
a dealltwriaeth ehangach o effaith, arloesedd a masnacheiddio, gan fagu hyder staff a 
myfyrwyr felly wrth ddarparu arloesedd mewn partneriaeth â busnes, o'r cyfnod cynnar i 
fasnacheiddio. Er enghraifft, bydd ein cynllun Trosi, sydd wedi'i brofi’n llwyddiannus iawn 
yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd yn flaenorol, bellach yn cael ei ehangu ar 
draws y Brifysgol gan gefnogi arloesedd yn y cyfnod cynnar. Yn yr un modd, mae ein Tîm 
Effaith ac Ymgysylltu Prifysgol yn cefnogi'r holl staff i ddatblygu eu prosiectau effaith, 
gan sicrhau bod canlyniadau o set ehangach o ddisgyblaethau bellach yn cael eu 
hystyried ar gyfer masnacheiddio, a diogelu Eiddo Deallusol. Yn 2021-22, byddwn yn 
cynnal arolwg i feincnodi dealltwriaeth o effaith, ymgysylltu â'r cyhoedd, a chenhadaeth 
ddinesig ymhlith staff i ddarparu llinell sylfaen ar gyfer adrodd am fanteision ein rhaglen 
hyfforddi a datblygu, yn ogystal â llywio'r gwaith o fireinio hynny ymhellach er mwyn 
sicrhau'r canlyniadau gorau posibl. 
 

4. Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP)/Cydweithio ag AB 
 
Mae tîm DPP Caerdydd yn canolbwyntio ar droi arbenigedd y Brifysgol yn atebion 
hyfforddi ymarferol sydd â phwyslais. Achoswyd gostyngiad diweddar mewn incwm DPP 
drwy drosglwyddo gweithgareddau DPP Canolfan Addysg Broffesiynol Fferylliaeth Cymru 
(WCPPE) ac Addysg Feddygol a Deintyddol i Ôl-raddedigion (PGMDE) i'r GIG, yn rhan o 
sefydlu Addysg a Gwella Iechyd Cymru; cafodd hyn ei wrthbwyso gan DPP iach mewn 
nifer o feysydd eraill, gan gynnwys Busnes, Meddygaeth a Gofal Iechyd.  
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Yn 20-21, addasodd yr Uned DPP ei gwaith yng ngoleuni'r maes strategol newidiol, yn 
fewnol ac yn allanol. Erbyn hyn, mae mwy o bwyslais ar DPP a ddarperir yn cyd-fynd â 
meysydd ymchwil blaenoriaeth y Brifysgol, sy'n mynd i'r afael ag anghenion a nodwyd 
busnesau a sefydliadau sy'n gweithio ar y sectorau hynny. Roedd gwell gwybodaeth a 
dealltwriaeth o'r biblinell bartneriaeth strategol hefyd yn galluogi mwy o bwyslais ar DPP a 
gyflwynwyd i'n partneriaid strategol (e.e. mae Rheolwr Datblygu Busnes DPP Coleg y 
Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg wedi'i secondio i gefnogi agenda sgiliau clwstwr 
CSConnected a ariennir gan gynllun Cryfder mewn Lleoedd UKRI). Ar hyn o bryd mae'r 
Uned DPP yn bwriadu symud i adeilad sbarc | spark arloesol newydd y Brifysgol, lle bydd 
yn rhannu lleoliad gydag unedau ymchwil a busnesau lleol. Bydd hyn yn hwyluso 
cydweithio agosach â sefydliadau a thimau allweddol ar draws y Brifysgol, sy'n cyd-fynd 
â'n dymuniad i dyfu cyfleoedd DPP wrth i ni yn ein tro dyfu maint ein cydweithrediadau 
allanol â busnesau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol. 
 

3.1 Rhowch fanylion o ddangosyddion perfformiad allweddol strategol eich 
sefydliad ar gyfer masnacheiddio a gweithgarwch cynhyrchu incwm: 
 

Dros RWIF 20-23 byddwn yn cyflawni: 
 

1. Cynnydd o 10% y flwyddyn yn ein hincwm ymchwil cydweithredol (arian parod ac 
mewn nwyddau). Cyflawnir y dangosydd perfformiad allweddol hwn drwy wneud 
gwelliannau i’r ffordd y cesglir data (yn enwedig ar gyfer cyfraniadau mewn 
nwyddau). Bydd gweithgarwch newydd yn cael ei lywio gan y swyddi arloesedd ac 
ymgysylltu â busnes newydd, staff/gweithgareddau datblygu cynigion mawr a 
ffocws ar themâu ymchwil ac arloesedd â blaenoriaeth.  
 
Gwerth 2019/20 yw £16.2M 

Rhagolwg 2020/21 yn seiliedig ar ddata 9 mis yw £15.9M 

 

Y targed ar gyfer 2021/22 yw £17.5M 

Y targed ar gyfer 2022/23 yw £19.3M 

 
2. Cynnydd o 25% yn nifer y datgeliadau a'r patentau a gaiff eu ffeilio gan y Brifysgol, 

neu ar ei rhan. Nifer sylfaenol y datgeliadau yw 80, a byddwn yn ceisio cynyddu 
hyn i 96 erbyn 2023. Yn yr un modd, ar gyfer patentau, byddwn yn anelu at wneud 
cynnydd o 25%, o wyth ar hyn o bryd, i 16 erbyn 2023. 
 

3. Cynnydd o 3% y flwyddyn yn nifer y trwyddedau unigol a wnaed, gan ddechrau 
gyda 362 fel y llinell sylfaen ar gyfer 2020-21. Mae'r dangosydd perfformiad 
allweddol hwn wedi'i newid o adrodd am sypiau trwyddedau newydd ar gyfer 
teuluoedd patentau i drwyddedau unigol er mwyn rhoi adlewyrchiad mwy cywir o 
weithgareddau. 

 
4. Cynnydd o 20% yn ein hincwm eiddo deallusol. Y llinell sylfaen yw £2.5M ar hyn o 

bryd. Drwy symud mwy o brosiectau ar hyd y llwybr trosi, rhagwelir y bydd hyn yn 
codi i £3M erbyn 2023. 
 

5. Codi £5M y flwyddyn o fuddsoddiad allanol drwy gwmnïau deillio. 
 

6. Cyflwyno 5 cais arloesedd cydweithredol sy'n cynnwys Prifysgolion eraill yng 
Nghymru erbyn 2023, sy'n cyd-fynd â Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
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Rhwydwaith Arloesedd Cymru i gyfrannu at darged cyffredinol £30M Rhwydwaith 
Arloesedd Cymru.  
 

7. Hyfforddi 600 o staff newydd i ddarparu gweithgareddau Effaith, Ymgysylltu â'r 
Cyhoedd a Chenhadaeth Ddinesig yn effeithiol 

 

3.2 Sut bydd eich dull strategol yn y maes hwn yn alinio ag Ymchwil ac Arloesedd: 
Y Weledigaeth ar gyfer Cymru CCAUC? Dewiswch y pileri a gefnogir: 
 

☒Rhagoriaeth 

☒Lle 

☒arloesedd 

☒Cydweithio   

 

3.3 Sut mae eich dyheadau strategol ar gyfer masnacheiddio a gweithgarwch 
cynhyrchu incwm yn cefnogi nodau, cerrig milltir a dyheadau’r weledigaeth?  
 

 
Rhagoriaeth – Ein huchelgais strategol yw cynyddu buddsoddiad yn ein cryfderau 
ymchwil ac arloesedd, gan gynnwys y Niwrowyddorau ac Iechyd Meddwl, ymchwil ym 
maes Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, yr Economi Greadigol, yr Amgylchedd a 
Gwyddor Hinsawdd a Data a Deallusrwydd Artiffisial wedi'u halinio â'r datganiad: 'Cymru i 
gael ei chydnabod fel arweinydd rhyngwladol yn y meysydd o gryfder a nodwyd'. 
 
Lle – Mae ein meysydd blaenoriaeth yn cyd-fynd yn gryf â nodau Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, yn ogystal â dyheadau Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd a Phorth y Gorllewin. Drwy gydweithio â Llywodraeth Cymru, Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd, Porth y Gorllewin a Llywodraeth y DU, gallwn sicrhau gweledigaeth 
gyson, a luniwyd i ddatblygu de Cymru, a rhanbarth ehangach y de-orllewin, yn gynnig 
buddsoddi cyffrous.  
 
Arloesedd – Mae Caerdydd yn sbardun effeithiol i wariant ymchwil a datblygu yng 
Nghymru; bydd mwy o gymorth proffesiynol ac ariannol drwy RWIF, sy'n cyd-fynd â 
chyfleoedd i ddarparu cynlluniau twf a buddsoddi ar raddfa fawr, yn helpu i sicrhau y bydd 
‘Cymru'n gwneud cyfraniad hanfodol at gyflawni targed Llywodraeth y DU o 2.4% o 
wariant CMC ar ymchwil a datblygu erbyn 2027.’   
 
Cydweithio – I gyd-fynd â'r datganiad, 'bydd ymchwilwyr yng Nghymru yn mynd i'r 
afael â heriau mawr drwy gydweithio â phrifysgolion, cwmnïau angor allweddol, 
busnesau bach a chanolig a'r sector cyhoeddus a'r trydydd sector', rydym yn 
cydnabod pwysigrwydd hanfodol partneriaeth a chydweithio. Mae ein Hwb Deallusrwydd 
Artiffisial Cymru, sy'n canolbwyntio ar gefnogi busnesau bach a chanolig a busnesau eraill 
i weithredu datblygiadau arloesol ym maes deallusrwydd artiffisial, yn cael ei ddatblygu 
mewn partneriaeth â busnes, Llywodraeth Cymru a thri sefydliad addysg uwch yng 
Nghymru. Mae CSConnected yn enghraifft arall o bartneriaeth effeithiol â Llywodraeth 
Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, busnesau a sefydliadau addysg uwch eraill, ac 
mae Clwstwr Creadigol yn cynnwys cydweithio â thros 100 o sefydliadau bach a mawr, yn 
ogystal â phob prifysgol yng Nghaerdydd. Roedd ein prosiectau cydweithiol rhyngwladol 
drwy raglen Horizon 2020 y CE ar gyfer ymchwil ac arloesedd (2014-2020) yn cynnwys 
dros 750 o sefydliadau partner ar draws 123 o brosiectau gwahanol ac yn cynhyrchu 
incwm ymchwil ychwanegol >€50M i Gymru. 
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4. Twf busnes newydd a chymorth sgiliau  
 

 
Adran 4 yw'r sylfaen hanfodol ar gyfer cyflawni twf a sgiliau busnes newydd. Byddwn yn 
cymryd mwy o ffocws strategol, sy’n cyd-fynd â chynllun uchelgeisiol ar gyfer buddsoddi 
ar raddfa fawr yn y cryfderau ymchwil ac arloesedd a nodwyd, wrth weithio gyda 
busnesau mawr, yn ogystal â busnesau bach a chanolig (sy'n ffurfio dros 70% o'r 
busnesau yng Nghymru). Byddwn yn: 
 

• Creu mannau arloesedd penodol sy'n denu partneriaethau busnes strategol 
a phrosiectau cydweithio newydd, a hwyluso gweithgareddau 
entrepreneuraidd yn y sectorau cyhoeddus a phreifat; 
 

• Darparu'r arbenigedd ymchwil a datblygu o ansawdd uchel sy'n hanfodol ar 
gyfer datblygu ysbryd cystadleuol busnes, gan gynnwys darparu cymorth i 
feithrin cwmnïau deillio newydd; 

 

• Cysoni dull buddsoddi'r Brifysgol, lle bo hynny'n berthnasol, â 
blaenoriaethau Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan weithio mewn 
partneriaeth i annog busnesau newydd yng Nghymru a chefnogi'r gwaith o 
gyflawni doniau a sgiliau yn y rhanbarth; 

 

• Ymgysylltu'n gryf â chyfleoedd ariannu sy'n seiliedig ar leoedd, a luniwyd i 
greu clystyrau o weithgarwch sy'n darparu swyddi medrus, hybu 
cynhyrchiant economaidd ac amrywio cyfleoedd busnes ar hyd cadwyni 
cyflenwi allweddol. 

 

• Cynyddu staff a myfyrwyr entrepreneuraidd 
 

• Partneriaeth SETsquared 
 

Trwy fod yn aelod o SETsquared, ceir mynediad i raglenni cymorth, ar draws cylch oes 
menter fusnes, sy'n cyd-fynd â'n nod o greu dull mwy entrepreneuraidd o gynhyrchu 
busnesau newydd, sy'n deillio o'n hymdrechion ymchwil. Caiff hyn ei ategu gan 
fuddsoddiadau yn y Tîm Effaith ac Ymgysylltu a’r Swyddogion Ymchwil Drosi, gan 
gynyddu ein cefnogaeth fewnol i staff sy'n awyddus i ddatblygu eu busnesau eu hunain 
(gweler adran 3). 

 

• Cynyddu gweithgareddau menter myfyrwyr  
 

Mae busnesau newydd sefydledig gan raddedigion yng Nghaerdydd (sy'n para tair 
blynedd neu fwy) wedi cynyddu 38% dros y ddwy flynedd cyn strategaeth RWIF, gan 
ddangos y cymorth o ansawdd uchel a ddarperir gan ein tîm menter a dechrau busnes i 
fyfyrwyr, ac a hwyluswyd gan y Cynllun Entrepreneuriaeth Ieuenctid gwerth £200K.  Wedi'i 
ategu gan ymgysylltiad â SETsquared, mae ICDF/RWIF yn cefnogi dau Swyddog Menter 
Myfyrwyr ychwanegol (0.5 FTE wedi’i recriwtio eisoes, 1.0 FTE i'w recriwtio ddiwedd 
2021, gan ychwanegu at ein 3.5 FTE presennol). Bydd y tîm yn cyflenwi: 
 

o Cynllun Ymlaen, a grëwyd i roi entrepreneuriaid a gweithwyr llawrydd ymhlith 
myfyrwyr mewn canolfannau cydweithio (e.e., Tramshed Tech, Rabble). 
Newidiodd y cynllun cyfan i fod yn anghysbell/digidol yn ystod y pandemig. Ers ail-
lansio ym mis Mehefin 2020, mae 40 o fyfyrwyr wedi cwblhau'r cynllun. Yn ogystal 

https://blogs.cardiff.ac.uk/studentlifecu/free-co-working-space-with-ymlaen/
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â gweithio'n dda, bu’n haws mesur y fersiwn o bell yn logistaidd ôl graddfa. Am y 
rheswm hwnnw, estynnwyd y cynllun i gynnwys mentora arbenigol gan y gymuned 
fusnes leol, sy'n fwy na chapasiti Mentor Busnes mewnol Prifysgol Caerdydd. Ar ôl 
Rhagfyr 2021 byddwn yn esblygu’r cynllun, gan ddatblygu model ariannol 
gynaliadwy sy'n gysylltiedig ag Uned Hybu Arloesedd ein Parc Ymchwil y 
Gwyddorau Cymdeithasol (sbarc / spark), gan gynnig yr amgylchedd delfrydol ar 
gyfer meithrin entrepreneuriaeth gymdeithasol. 

o Rhaglen beilot newydd i gymryd lle Cynllun Syniad i gynnwys myfyrwyr wrth 

gynhyrchu a dilysu syniadau sy'n mynd i'r afael â materion cymdeithasol. Bydd y 

rhaglen beilot yn cael ei chynnal ym mis Tachwedd 2021, mewn cydweithrediad â 

Chaerdydd yn Ddinas sy'n Dda i Blant.  

 

Bydd y Swyddogion Menter Myfyrwyr newydd hefyd yn canolbwyntio ar weithgareddau 

newydd gan gynnwys: 

 

o Ymgorffori hyfforddiant menter yn fwy effeithiol mewn rhaglenni gradd, gan 

ystyried yn y lle cyntaf sut y gallwn wneud hyn, yn unol â'n blaenoriaethau 

arloesedd. Gwyddom fod yr hyfforddiant hwn yn rhoi'r hyder i fyfyrwyr ragori p'un ai 

drwy eu cwmni newydd eu hunain neu yn eu gwaith yn y sector preifat, cyhoeddus 

neu wirfoddol yn y dyfodol. Bydd hyn yn elfen allweddol o'n strategaeth hirdymor i 

alluogi pob myfyriwr i ymgysylltu â gweithgareddau sy'n cefnogi cyflogaeth yn 

ystod eu hastudiaethau. 

 

o Lansio cynllun peilot newydd gyda'r nod o roi profiad i fyfyrwyr a graddedigion 

diweddar o brosiectau arloesedd go iawn sy'n cyd-fynd â'n gweledigaeth o feithrin 

twf economaidd a chynnydd cymdeithasol a diwylliannol yng Nghymru, gan 

atgyfnerthu ein cyfrifoldeb dinesig a'n hymrwymiad i gyflawni Deddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y cynllun, sydd wedi’i enwi’n Gynllun Datblygu 

Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CUID) am y tro, yn cynnig lleoliadau gwaith â thâl 

sy'n caniatáu i gyfranogwyr weithio ar brosiectau arloesedd a menter prifysgolion 

gydag arweinwyr ymchwil a busnesau. Bydd y cynllun yn agored i bob maes 

ymchwil ac arloesedd, ond anogir cydredeg â’n blaenoriaethau strategol, drwy 

gydweithio â'n SAP er enghraifft. Bydd detholiad o fyfyrwyr yn cael gwobr ariannol 

a mentor busnes i gefnogi datblygu eu syniad busnes ymhellach. 

 

• Cymorth ar gyfer coladu a defnyddio metrigau perfformiad yn seiliedig ar 
dystiolaeth 

 
Gan ddefnyddio cyllid ICDF rydym wrthi’n recriwtio Uwch Gynghorwr Data Ymchwil a 
Swyddog Data Ymchwil newydd i arwain ar ddatblygu dangosfwrdd perfformiad ymchwil 
ac arloesedd, sy'n cyd-fynd â diwylliant ymchwil, cyllid a chyfnewid gwybodaeth. Bydd 
gweithredu'r dangosfwrdd yn galluogi'r Brifysgol i gyflawni ei rhwymedigaethau'n well i'r 
Concordat Cyfnewid Gwybodaeth, drwy ddeall effaith mentrau ymchwil ac arloesedd yn 
well, gan alluogi gwelliant dilynol i’r cyflawni, yn ôl y gofyn. 
 

• Cymorth ar gyfer cynhyrchu cwmnïau deillio 
 

• Swyddog ymchwil drosiadol i gefnogi cwmnïau deillio 
 
Mae Caerdydd yn hanner uchaf Grŵp Russell ar gyfer cwmnïau deillio, gyda 32 yn dal i 
fod yn weithredol ar ôl tair blynedd neu fwy. Er enghraifft, sefydlwyd Medaphor ( sef 
Intelligent Ultrasound plc erbyn hyn) yn 2005 gyda £60k o gronfa prawf o gysyniad 

https://www.intelligentultrasound.com/
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Caerdydd. Mae'r cynnyrch yn cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd i helpu clinigwyr i sganio 
ysgyfaint er mwyn deall COVID-19. Gyda galw mawr am arbenigedd penodol ar gyfer 
cwmnïau deillio, cynigiwn y dylid hyfforddi ein Swyddog Ymchwil Drosi newydd i 
gefnogi'r gwaith o gynhyrchu cwmnïau deillio newydd, gan geisio sbarduno cyfleoedd 
mewn meysydd sydd â photensial masnacheiddio sylweddol yn y dyfodol (e.e. y Sefydliad 
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, a’n Labordy Arloesedd Niwrowyddoniaeth). Bydd 
mynediad at gymorth gan SETsquared hefyd yn ategu'r buddsoddiad hwn yn fewnol, ac 
yn cefnogi staff a myfyrwyr i ddatblygu cwmnïau deillio newydd (gweler Adran 3). 
 

• Canolfan meithrin a chefnogaeth i gwmnïau deillio 
 
Mae ein canolfan meithrin ar Gampws Parc y Mynydd Bychan yn allweddol i lwyddiant 
cwmnïau deillio Caerdydd. Mae’r Medicentre yn cynnig amgylchedd meithringar i 
gwmnïau newydd ac mae'n hynod bwysig o ran cefnogi mentrau newydd. Drwy ein 
Campws Arloesedd gwerth £300M, byddwn yn agor Uned Hybu Arloesedd newydd yn 
2021-22, yn yr un lleoliad â sbarc / spark; bydd hyn yn darparu cyfleuster newydd 
deniadol, yn agos at lawer o'n cryfderau ymchwil ac arloesedd mawr, sy'n cydredeg â'n 
huchelgais i gynyddu nifer y cwmnïau deillio sy'n cael eu creu drwy ymchwil Caerdydd yn 
ogystal â meithrin ein hentrepreneuriaid cymdeithasol. Yn cynnwys 17,5000 troedfedd 
sgwâr o le pwrpasol ar draws pedwar llawr, bydd gan Innovations@sbarc Caerdydd le 
swyddfa y gellir ei osod, mannau cyfarfod ffurfiol ac anffurfiol, lle labordy gwlyb ac 
ardaloedd arddangos / cyflwyno ar y cyd gan gynnwys lle cynadledda graenus i hyd at 
200 o bobl. Bydd sbarc / spark hefyd yn gartref i RemakerSpace – cyfleuster cyntaf o'i fath 
sy'n cefnogi ac yn hyrwyddo ail-weithgynhyrchu a'r economi gylchol yng Nghymru drwy 
roi'r sgiliau, yr offer a'r ymwybyddiaeth i fusnesau ailystyried dyluniad cynhyrchion a 
modelau busnes ac ymgysylltu â'r gymuned leol. 
 

• Datblygu partneriaethau rhanbarthol, thematig a strategol 
 
Mae gan Gaerdydd yr uchelgais i ddatblygu deg partneriaeth strategol newydd erbyn 
2023, gyda'r disgwyliad bod gan bob un o'n prif flaenoriaethau ymchwil ac arloesedd 
bartneriaethau strategol sy'n gallu cefnogi ymchwil a datblygu newydd, cyfleoedd i 
raddedigion, sgiliau a datblygu busnes. Credwn fod y partneriaethau strategol hyn, ochr 
yn ochr â chydweithio â busnesau eraill, yn hanfodol i'n huchelgais i gyflawni strategaeth 
ddiwydiannol sy'n seiliedig ar leoedd, ochr yn ochr â mecanweithiau i gefnogi'r datblygiad 
sgiliau sydd ei angen i greu swyddi cryf.  
 

• Partneriaethau strategol 
 

Gwnaethom lofnodi ein partneriaeth strategol gyntaf gyda’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
(ONS) ym mis Gorffennaf 2019. Mae hyn yn cefnogi prosiectau ymchwil cydweithredol, 
ysgoloriaethau PhD ar y cyd a staff a benodir ar y cyd; mae'n elfen bwysig o'n cynlluniau i 
sefydlu Cyflymydd Cenedl Ddata Cymru, sydd hefyd yn cynnwys Prifysgolion Abertawe, 
Bangor ac Aberystwyth. Mae datblygu MSc Dadansoddi Data newydd i’r Llywodraeth yn 
elfen allweddol o bartneriaeth y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae holl weithwyr y sector 
cyhoeddus yn gymwys i astudio'r MSc a dechreuodd y garfan gyntaf o 250 o fyfyrwyr yn 
2020-21. Mae'r pedwar modiwl craidd o'r MSc hefyd ar gael i'w hastudio’n annibynnol ar 
gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), gan ddechrau o fis Medi 2021. 
 
Mae'r Brifysgol hefyd ar fin cwblhau’r gwaith o ddatblygu partneriaeth strategol ffurfiol 
arall, sy'n cydredeg â'n diddordeb mewn hybu cydweithio a menter ym maes yr 
Amgylchedd a'r Hinsawdd, yn ogystal â chreu cyfleoedd pellach ar gyfer cyfleoedd 

https://www.cardiff.ac.uk/medicentre
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secondiad a chyfnewid gwybodaeth posibl i staff, myfyrwyr ac ymchwilwyr o'r ddau 
sefydliad. 
 
Rydym yn gweithio gyda thri chwmni arall ar bartneriaethau strategol, gyda'r nod o 
lofnodi'r rheini yn y flwyddyn nesaf. Mae pob un yn darparu cyfleoedd cryf i ddarparu 
cydweithrediad, sgiliau a hyfforddiant busnes, darparu DPP newydd a thyfu buddsoddiad 
ar raddfa fawr, sy'n cyd-fynd â'n ffocws ar Sefydliadau Arloesedd.  Mae manteisio i'r eithaf 
ar gyfleoedd o'r partneriaethau hyn yn gofyn am gymorth proffesiynol parhaus, profiadol 
ac ymroddedig, a ddarperir bellach gan gyllid RWIF ar gyfer cymorth Partneriaethau 
Strategol.  
 

• Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth a Phartneriaethau SMART  
 
Mae Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth a Phartneriaethau SMART yn gam cyntaf 
rhagorol, risg isel sy'n cefnogi dyddiau cynnar prosiectau cydweithio. Mae gan Gaerdydd 
hanes cryf o ennill grantiau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth, a chanddi 19 o 
ddyfarniadau ar hyn o bryd (cynnydd o 1 ers 2019-20). Byddwn yn parhau i ddefnyddio'r 
cynlluniau hyn i gynyddu prosiectau cydweithio â busnesau ar draws ein holl gryfderau 
ymchwil, gan ddechrau partneriaethau newydd y gellir eu meithrin ar hyd y ffordd i 
bartneriaethau strategol mawr. Un o fanteision eraill Partneriaethau Trosglwyddo 
Gwybodaeth yw'r cyfle rhagorol y maent yn ei roi i raddedigion weithio'n uniongyrchol 
gyda diwydiant, gan gyfrannu at Gymru Lewyrchus: rhagwelwn y bydd y rhain yn 
darparu cam nesaf posibl i raddedigion sy'n cymryd rhan yn ein cynllun hyfforddi menter 
(CIDS) newydd.  
 

• Anghenion sgiliau ar gyfer busnes 
 

Mae ein Hacademi Feddalwedd Genedlaethol (NSA) a'r Academi Gwyddor Data (DSA) 
wrth wraidd ein gwaith o ddarparu sgiliau sy'n canolbwyntio ar dîm ar lefelau 7 ac uwch. 
Mae'r rhain yn cynnig rhaglenni gradd israddedig, ôl-raddedig a DPP gan ganolbwyntio ar 
addysgu a arweinir gan y diwydiant a dysgu seiliedig ar brosiectau mewn partneriaeth â 
sefydliadau allanol.  Nod addysgu’r rhaglenni hyn mewn modd arloesol yw sicrhau bod 
graddedigion yn barod am waith erbyn iddynt adael y Brifysgol. 
 
Mae ehangu'r dull hwn yn rhan annatod o'n cynlluniau ar gyfer Cyflymydd Cenedl Ddata 
Cymru, yn Ne Cymru ond hefyd ledled Cymru. Mae ein dyfarniad CSConnected yn 
canolbwyntio ar ddarparu sgiliau ar Lefelau 4 ac is, a alluogir drwy'r grŵp Addysg Lled-
ddargludyddion Cyfansawdd a sefydlwyd gyda chynrychiolaeth o AB ac AU de-ddwyrain 

Cymru, aelodau o Glwstwr CS, Catapult CSA https://csa.catapult.org.uk/ a Phrifysgol 
Abertawe. Bwriadwn ddefnyddio'r gwaith datblygu o'r peilot hwn fel model ar gyfer 
hyfforddiant sgiliau yn y dyfodol ar y lefel hon, gan gynnwys sut y gellid ehangu hynny i 
sectorau eraill lle mae angen rhanbarthol am ddatblygu sgiliau. Caiff y cynllun hwn ei 
ddatblygu a'i ehangu dros gyfnod o dair blynedd RWIF, wedi'i alinio â diwygiad strategol o'n 
darpariaeth DPP. 
 

4.1 Rhowch fanylion am ddangosyddion perfformiad allweddol strategol eich 
sefydliad ar gyfer twf busnes newydd a chefnogi sgiliau 
 

 
Dros gyfnod RWIF 20-23, byddwn yn:  

1. Cynhyrchu mwy o gwmnïau deillio newydd sydd â photensial twf uchel 50%, o 0.8 
y flwyddyn ar hyn o bryd i 1.2 y flwyddyn erbyn 2023. Bydd hyn yn gosod 
Caerdydd yn hanner uchaf Grŵp Russell ar gyfer nifer y cwmnïau deillio a 

https://www.cardiff.ac.uk/software-academy
https://www.cardiff.ac.uk/data-science-academy
http://www.csfusion.org/
https://csa.catapult.org.uk/


 
 

16 

gynhyrchir yn seiliedig ar ffigurau cyfredol Arolwg Rhyngweithio Addysg Uwch-
Busnes a'r Gymuned (HE-BCI). 

 

2. Cynyddu cyfanswm nifer y cwmnïau deillio sy'n eiddo i ddarparwyr addysg uwch 

(HEP) a chwmnïau deillio ffurfiol (nad ydynt yn eiddo i HEP) sy'n para mwy na thair 

blynedd o 33 i 35.  

 
3. Datblygu digon o brosiectau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth newydd i 

gynnal ein lefel bresennol o 18 a mwy i ennill pedwar ychwanegol fel bod gennym 

22 o brosiectau byw erbyn 2023. Bydd hyn yn golygu ennill saith prosiect newydd 

ar gyfartaledd bob blwyddyn. Ar hyn o bryd rydym yn y chweched safle yng Ngrŵp 

Russell ar gyfer nifer y prosiectau Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth byw a 

byddwn yn anelu at gyrraedd y pump uchaf erbyn 2023. 

 
4. Cynyddu nifer y busnesau deillio newydd i fyfyrwyr/graddedigion fel yr adroddwyd 

drwy HE-BCI o 25 yn 2018/19 i 50 yn 2023. 

 
5. Cynyddu nifer y myfyrwyr y gwyddys eu bod wedi derbyn cyngor, arweiniad neu 

gymorth am ddechrau busnes drwy gyfuniad o gasglu data gwell a gweithgarwch 

newydd. Bydd y niferoedd yn cynyddu 1000 o fyfyrwyr bob blwyddyn, gan 

gyrraedd 10,000 o fyfyrwyr erbyn 2023 (o tua 6,000 yn 2018/19). 

 
6. Cynyddu nifer y myfyrwyr sy'n cyflwyno syniad busnes wedi'i ddilysu drwy raglen 

beilot newydd sy'n annog syniadau busnes i fynd i'r afael â materion cymdeithasol, 

o linell sylfaen o 15 (drwy gystadleuaeth flaenorol Syniad) yn 2020/21 i 20 yn 

2021/22, a 30 yn 2022/21.  

 

4.2 Sut bydd eich dull strategol yn y maes hwn yn alinio ag Ymchwil ac Arloesedd: 
Y Weledigaeth ar gyfer Cymru CCAUC? Dewiswch y pileri a gefnogir: 
 

☒Rhagoriaeth 

☒Lle 

☒arloesedd 

☒Cydweithio   

 

4.3 Sut mae eich dyheadau strategol ar gyfer twf busnes newydd a sgiliau yn 
cefnogi nodau, cerrig milltir a dyheadau’r weledigaeth?  
 

 
Rhagoriaeth – Mae ein dull strategol o fuddsoddi RWIF, yn ogystal â'n gwaith 
partneriaeth â'r CCR, partneriaid strategol, a chynlluniau i dyfu a chydweithio â busnesau 
lleol a byd-eang yn cyd-fynd â: Bydd Cymru’n cefnogi dull mwy systematig o 
ecsbloetio llwybrau niferus rhwng ymchwil a’r economi.’  
 
Lle – Mae Caerdydd wedi ymrwymo'n gryf i ddatblygu partneriaethau strategol newydd 
sydd o fudd sylweddol i economi Cymru, ynghyd â nod y weledigaeth y 'dylai fod ffocws 
clir ar bartneriaeth a chlystyrau.’ Un enghraifft dda yw ein Hyb Deallusrwydd Artiffisial 
Cymru arfaethedig, sy'n cynnwys cydweithio â’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn ogystal â 
llawer o fusnesau eraill.  
 
Arloesedd – Mae strategaeth y Ffordd Ymlaen Caerdydd yn cyd-fynd yn gryf ag 
uchelgais y weledigaeth y 'bydd Cymru’n cael ei chydnabod fel arweinydd mewn 
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arloesedd, menter ac entrepreneuriaeth a datblygu sgiliau.’ Yn ystod y 10 mlynedd 
diwethaf mae Prifysgol Caerdydd wedi codi dros £75M mewn cyllid menter ac mae 
pedwar o'i chwmnïau deillio wedi rhestru ar y Farchnad Fuddsoddi Amgen (AIM), gan greu 
swyddi uwch-dechnoleg gwerth uchel yn Ninas-Ranbarth Caerdydd. Ein huchelgais dros y 
tair blynedd nesaf yw cynyddu ein cwmnïau deillio gan greu cyflogaeth werthfawr i 
raddedigion sydd wedi'u hyfforddi'n dda.  
 
Cydweithredu – Uchelgais y weledigaeth yw i 'gymuned ymchwil Cymru fod yn 
gydweithredol, yn edrych am allan ac yn fyd-eang ei phersbectif.’ Ein dyheadau yw 
ehangu ein gweithgareddau cydweithredol gan ddefnyddio cyllid RWIF, yng Nghymru, 
ledled y DU ac yn rhyngwladol. Caiff hyn ei wella'n fawr drwy ein haelodaeth o 
SETsquared, a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth yng Nghymru a'r de 
Orllewin. 
 

 

5. Cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd 
 

  
Bydd ein Cenhadaeth Ddinesig yn canolbwyntio ar anghenion Cymru, yn enwedig 
adnewyddu ac adfywio ar ôl COVID-19, yn ogystal â gweithgareddau sy'n cefnogi 
dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru). Byddwn yn defnyddio ein 
haelodaeth o Rwydwaith Cenhadaeth Ddinesig newydd Prifysgolion Cymru i gyfrannu at 
ddull cydlynol o ymdrin â chenhadaeth ddinesig ledled Cymru, yn ogystal â rhannu arfer 
gorau. Mae'r gweithgareddau arfaethedig yn cynnwys: 
 

• Canolbwyntio ar fentrau gwerth uchel sydd â photensial cryf i gyfrannu at 
adfywio ac adnewyddu Cymru o COVID-19; 
 

• Sicrhau bod ein staff a'n myfyrwyr yn cael eu hyfforddi a'u cefnogi i ddod yn 
llysgenhadon effeithiol ar gyfer cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r 
cyhoedd yn ein rhanbarth; 
 

• Darparu prosiectau cyfnod cynnar o ansawdd uchel mewn partneriaeth â 
chymunedau lleol, gan dynnu sylw at fanteision economaidd a 
chymdeithasol hanfodol ymchwil ac arloesedd, a gosod y sylfaen ar gyfer 
buddsoddi cynaliadwy yn y dyfodol mewn gweithgareddau cenhadaeth 
ddinesig; 
 

• Sicrhau mwy o gysondeb rhwng ein gweithgareddau ymchwil, arloesedd a 
chenhadaeth ddinesig, gan sicrhau bod buddsoddiadau yn ein hecosystem 
arloesedd yn ffurfio asgwrn cefn ein mentrau cenhadaeth ddinesig 

 
Gwnaethom dynnu sylw at weithgareddau sy'n cyd-fynd â'n nodau cenhadaeth ddinesig 
yn gynharach, gan gynnwys (a) sut rydym yn gweithio gyda phartneriaid a busnesau AB i 
gynyddu sgiliau, (b) ein prosiectau cydweithio a'n halinio cryf â blaenoriaethau CCR/Porth 
y Gorllewin (e.e. fel y dangosir gan gyfraniad Caerdydd i adroddiadau Cyflwr y Rhanbarth 
y CCR) ac (c) cymorth i'n staff a'n myfyrwyr ymgymryd â gweithgareddau menter a thyfu 
busnesau newydd sy'n cefnogi'r economi leol.  
 
Rydym yn canolbwyntio yma ar ein gwaith gyda chymunedau lleol: 
 

1. Cyflawni ein cenhadaeth ddinesig a'n gweithgareddau ymgysylltu â'r 
cyhoedd  
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Defnyddiwyd ICDF gennym i recriwtio Swyddog Cenhadaeth Ddinesig a Rheolwr 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd newydd, gan ddod ag arbenigedd ac adnoddau ychwanegol i 
gefnogi staff i ddarparu mentrau o ansawdd uchel, yn unol â'n strategaeth. Mae hyn hefyd 
wedi gwella'r cydweithio rhwng y tîm Cenhadaeth Ddinesig (yn yr Is-adran Gyfathrebu) a'r 
Tîm Effaith (mewn Gwasanaethau Ymchwil ac Arloesedd) a alluogir ymhellach gan 
gyflogaeth barhaus (drwy ICDF) ein Swyddog Cyfathrebu Digidol. Mae'r aelod olaf 
hwnnw o staff yn gyfrifol am ddatblygu strategaeth gyfathrebu effeithiol ar gyfer 
Cenhadaeth Ddinesig, a chefnogi staff a myfyrwyr i arddangos ein cyfraniadau 
Cenhadaeth Ddinesig ac Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn allanol. 
 

2. Mentrau Cenhadaeth Ddinesig Blaenllaw (£200K) 
 
Yn 20-21, buom yn parhau i gefnogi dau brif weithgaredd Cenhadaeth Ddinesig i'r 
Brifysgol, yn cyd-fynd ag adeiladu cymunedau ac ysgolion cydlynol, gwydn a chyfartal, 
gyda'r nod o esblygu ein dull o ymdrin â gweithgareddau blaenllaw dros y ddwy flynedd 
ddilynol o gyllid RWIF (21-23). 
 
Cynlluniwyd ein  Prosiect Llywodraethwyr Ysgol (RWIF £50K) i gynyddu nifer y 
llywodraethwyr ysgol sy'n gwasanaethu yn ogystal â datblygu rhaglen llywodraethwyr 
ysgol newydd. Mae'r prosiect wedi cael llwyddiant mewn blwyddyn yn unig gyda 17 o 
lywodraethwyr staff ychwanegol yn cael eu hychwanegu at Rwydwaith Llywodraethwyr 
Staff y Brifysgol, ar ben y 51 o lywodraethwyr ysgol presennol yn y rhwydwaith ar 
ddechrau'r prosiect. Roedd y rhaglen llywodraethwyr hefyd yn cynnwys sesiynau cyfnewid 
gwybodaeth ar-lein ar gyfer llywodraethwyr presennol a darpar lywodraethwyr, yn ogystal 
â chymorth ac adnoddau ychwanegol ar-lein ac all-lein. Lansiwyd y rhaglen gyntaf i 
lywodraethwyr ysgolion cyn-fyfyrwyr yng Nghymru mewn cydweithrediad â 
Llywodraethwyr Ysgolion a'r adran Cyn-fyfyrwyr. Arweiniodd hyn at recriwtio pum cyn-
fyfyriwr o Gaerdydd fel llywodraethwyr ysgol. Gwnaethom hefyd lansio ymgyrch 
llywodraethwyr iaith Gymraeg mewn cydweithrediad â Chyngor Caerdydd gyda'r nod o 
gynyddu nifer y staff sy'n siarad Cymraeg sy'n ymuno â chyrff llywodraethu ysgolion 
Cymraeg. Gan fod rhai o weithgareddau'r rhaglen wedi'u gohirio oherwydd bod ysgolion 
Covid-19 wedi cau, bydd y prosiect yn parhau i 2021-22 i gwblhau gweithgareddau sydd 
eisoes ar y gweill. Mae'r rhain yn cynnwys modiwl eDdysgu dwyieithog newydd i gefnogi 
llywodraethwyr ysgol a leolwyd yn ddiweddar ledled Cymru, a gwefan newydd (yn seiliedig 
ar ymchwil Prifysgol Caerdydd) i hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a rhannu arfer gorau 
ymhlith llywodraethwyr ysgol.  
 
Nod ein Prosiect Porth Cymunedol (RWIF £50K) yw gwneud Grangetown (ardal dan 
anfantais gymdeithasol ac economaidd yng Nghaerdydd), yn lle gwell i fyw ynddo. Mae 
cyllid diweddar (gan gynnwys £200K gan y Loteri Genedlaethol a £56K o gyllid CCAUC) 
wedi helpu i droi pafiliwn bowls gwag yn lleoliad cymunedol, a gwblhawyd yn ystod haf 
2020. Cyn cyllid RWIF, cyflenwodd y prosiect 48 o brosiectau prifysgol-gymunedol, gan 
gynnwys Fforwm Ieuenctid Grangetown, fforwm busnes Grangetown, a arweiniodd at 
farchnad stryd gyntaf Grangetown, grŵp rhedeg cymdeithasol, digwyddiad iechyd meddwl 
blynyddol, a rhaglenni therapi celfyddydol. Drwy barhau i ymgysylltu â phrosiect Gateway 
ym mlwyddyn gyntaf yr RWIF, gwnaethom ddylunio a dosbarthu pecynnau 
gweithgareddau i ysgolion cynradd yn Grangetown gan gynnwys pecyn gweithgareddau 
Lonydd Chwarae Diogel Grangetown. Cyflwynwyd hyn fel rhan o brosiect dinas sy'n dda i 
blant mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd i wella'r amgylchedd adeiledig mewn lonydd 
yn Grangetown. Mae'r Fforwm Ieuenctid wedi parhau, a lansiwyd Clwb Menter 
Grangetown gan aelodau'r Fforwm. Mae cyllid RWIF hefyd yn cael ei ddefnyddio i 
ddarparu bwrsariaethau bach i bobl ifanc y Clwb i ddatblygu eu syniadau a'u lansio ym 
Marchnad Byd Grangetown erbyn diwedd 2021. Roedd cynnwys llysgenhadon myfyrwyr 
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yn rhan o'r Prosiect Porth Cymunedol wedi helpu i gyrraedd cymunedau lleiafrifol (e.e., 
gweithiodd intern Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd yn agos gydag aelodau'r Fforwm i 
lunio'r Clwb Menter a'r Farchnad Byd). Rydym yn ystyried sut y gellid ehangu'r cydweithio 
cymunedol llwyddiannus hwn i grwpiau difreintiedig eraill yng Nghaerdydd, yn enwedig lle 
mae anghydraddoldebau wedi'u creu drwy Covid-19. Er enghraifft, drwy brosiect Lonydd 
Chwarae Diogel Grangetown a Milltir Butetown rydym yn gweithio gyda Chymdeithas Tai 
Cadwyn i gefnogi tenantiaid Cadwyn drwy brosiectau sy'n nodi ac yn mynd i'r afael ag 
anghydraddoldebau y maent yn eu profi. 

 
Mae lansio ein his-strategaeth Cenhadaeth Ddinesig wedi'i hadnewyddu yn 2021 yn 
darparu fframwaith clir i ni esblygu ein dull o ymdrin â gweithgareddau strategol yn ystod 
dwy flynedd nesaf strategaeth yr RWIF. Nodwyd ein tri maes ffocws fel a ganlyn: 1) 
Sbarduno adferiad gwyrdd Cymru, 2) Meithrin sgiliau Cymru ar gyfer y dyfodol, a 3) 
Cofleidio ymgysylltu â'r gymuned.  
 
Yn gysylltiedig â'r cyntaf a'r trydydd o’r meysydd, rydym yn bwriadu: 
 

• Ehangu'r gwaith ar ragnodi cymdeithasol (gwyrdd) yn y Cymoedd (mae cynllun 
peilot bach yn cael ei ariannu ar hyn o bryd drwy raglen ACCELERATE a gefnogir 
gan WEFO). Bydd hyn yn galluogi gweithwyr gofal sylfaenol proffesiynol lleol i 
gyfeirio pobl at amrywiaeth o wasanaethau anghlinigol a all wella iechyd meddwl a 
lles corfforol. 
 

• Gweithio gyda Chyngor Caerdydd i archwilio datblygiad ein hymwneud â 
Phrifysgol Plant Caerdydd, yn benodol ar gyfer plant ysgol difreintiedig, sy'n cyd-
fynd â darparu cyfleoedd iddynt gaffael gwybodaeth a sgiliau mewn themâu 
ymchwil ac arloesedd sy'n debygol o fod o bwysigrwydd strategol ar gyfer sgiliau a 
chyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol.  

 
3. Gwell hyfforddiant a chymorth i staff mewn cenhadaeth ddinesig ac wrth 

ymgysylltu â'r cyhoedd 
 

Drwy gyllid Ymddiriedolaeth Wellcome, rydym wedi treialu rhaglen hyfforddi arloesol sy'n 
arwain y sector i ymgysylltu â'r cyhoedd yng Ngholeg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd, 
ochr yn ochr â rhoi cymorth proffesiynol penodol i ddatblygu gweithgareddau ymgysylltu 
â'r cyhoedd a gwerthuso canlyniadau i dderbynyddion. Ategwyd hyn gan Rwydwaith 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd y Coleg i sbarduno mentrau cydgysylltiedig i ymgysylltu â'r 
cyhoedd ar draws Ysgolion mewn ffordd gydgysylltiedig, gan gynnwys ystyried ehangu 
cyfranogiad, cynhyrchu ar y cyd â grwpiau cyhoeddus a chymunedau heb gynrychiolaeth 
ddigonol, a chynnwys cleifion mewn ymchwil ac arloesedd.  
 
Gan ddefnyddio cyllid RWIF / ICDF, yn benodol buddsoddiad yn ein Rheolwr Ymgysylltu 
â'r Cyhoedd newydd, rydym yn ymestyn y dull hwn ar draws y Brifysgol, gan gynnwys 
darparu hyfforddiant newydd, a chynlluniau ariannu cyfnod cynnar a gynlluniwyd i gefnogi 
gweithgareddau peilot (gweler isod, a disgrifiad o'n rhaglen ariannu Arloesedd i Bawb). 
Mae mwy o gymorth bellach ar waith ar gyfer datblygu ceisiadau ariannu allanol 
llwyddiannus.  
 

4. Cronfa Ysgogi Adferiad Cenhadaeth Ddinesig COVID-19.  
 

Fel rhan o'n Rhaglen Arloesedd i Bawb, lansiwyd Cronfa Cenhadaeth Ddinesig newydd i 
gefnogi mentrau Cenhadaeth Ddinesig newydd gan staff, sy'n cyd-fynd â mynd i'r afael â 
heriau Covid-19. Darperir cyllid o 21-22 ar gyfer syniadau sy'n cyd-fynd â'n cryfderau 
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ymchwil ac arloesedd, ac yn adeiladu arnynt, ac sydd â'r potensial i wneud gwahaniaeth 
sylweddol i gymunedau.  
 

5. Cronfa Prawf o Gysyniad Ymgysylltu â’r Cyhoedd. 
 
Y bedwaredd gronfa yn ein Rhaglen Arloesedd i Bawb yw'r Gronfa Prawf o Gysyniad 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd, yn seiliedig ar ein Cronfa Ymgysylltu â'r Cyhoedd 
Ymddiriedolaeth Wellcome lwyddiannus. Helpodd cynllun Ymddiriedolaeth Wellcome staff 
i gael profiad ymarferol o ymgysylltu cyhoeddus, wrth ddarparu dulliau newydd o weithio 
gyda chymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd Cronfa Ymgysylltu â'r Cyhoedd 
Arloesedd i Bawb yn ehangu'r dull hwn ar draws y Brifysgol, gan ddatblygu sgiliau a 
chapasiti ymgysylltu cyhoeddus ymhlith ein staff (yn enwedig ymchwilwyr ar  ddechrau eu 
gyrfa), ac yn ariannu digwyddiadau prawf o gysyniad i amrywiaeth eang o randdeiliaid, i'w 
datblygu mewn cydweithrediad â chymunedau a sefydliadau eraill  (gyda mewnbwn a 
chefnogaeth uniongyrchol gan ein Rheolwr Ymgysylltu Cyhoeddus). Mae ein cynllun 
Ymddiriedolaeth Wellcome wedi bod yn fagnet ar gyfer cydweithio ar y gwaith ymgysylltu 
â'r cyhoedd â chyrff ariannu eraill (e.e. arddangosfa ymgysylltu â'r cyhoedd NERC), a 
sefydliadau (Techniquest, lle rydym yn cydweithio ar arddangosion newydd), yn ogystal â 
sicrhau tystiolaeth i gefnogi ceisiadau cryf am gyllid ymgysylltu â'r cyhoedd yn fwy eang.  
 

5.1 Rhowch fanylion am ddangosyddion perfformiad allweddol strategol eich 
sefydliad ar gyfer cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â’r cyhoedd 
 

Dros gyfnod RWIF 20-23, byddwn yn: 

1. Cynnal chwe digwyddiad trosglwyddo gwybodaeth ar gyfer y rhwydwaith 
llywodraethwyr ysgol gyda'r nod o gefnogi arweinyddiaeth a rheolaeth mewn 
ysgolion, ochr yn ochr â chwe sesiwn wybodaeth ar gyfer staff sy’n ddarpar 
lywodraethwyr ysgol newydd gyda'r nod o gynyddu nifer y llywodraethwyr ysgol i 
80. 

2. Datblygu rhaglen a luniwyd ar y cyd o ddysgu ac adnoddau proffesiynol gyda 
Llywodraethwyr Ysgol, arweinwyr ysgolion ac athrawon sy'n mynd i'r afael â 
materion sy'n wynebu ysgolion ar ôl COVID-19, ochr yn ochr â chwe gweithgaredd 
neu arddangosyn ymgysylltu a arweinir gan ymchwil ar gyfer disgyblion oedran 
ysgol sy'n cefnogi deall a datblygu atebion i'r heriau y maent yn eu hwynebu. 

3. Cynnal tri phanel cynghori ysgolion Grangetown, gan ddod â phenaethiaid a 
dirprwy benaethiaid o bob coleg cynradd, uwchradd a choleg sy'n gwasanaethu 
dalgylch Grangetown at ei gilydd i nodi anghenion ysgolion, a chodi 
ymwybyddiaeth o gyfleoedd i ymgysylltu â Phrifysgol Caerdydd a’r prosiect 
llywodraethwyr ysgol. 

4. Cynnal sesiynau fforwm ieuenctid ym Mhafiliwn Grange a/neu ar-lein a datblygu 
rhaglen o syniadau a arweinir gan y fforwm ieuenctid ar gyfer gweithgareddau sy'n 
canolbwyntio ar fenter ac ymgysylltu, gan gynnwys staff Prifysgol Caerdydd a 
myfyrwyr wrth gefnogi’r gwaith o greu syniadau busnes newydd. 

5. Cynnal symposiwm trosglwyddo asedau cymunedol ym Mhafiliwn Grange i rannu 
canfyddiadau ac arfer gorau partneriaeth y Brifysgol a’r gymuned, sy’n cyd-fynd ag 
ehangu a chyflwyno dau neu tri phrosiect newydd sy'n canolbwyntio ar grwpiau 
difreintiedig eraill yng Nghaerdydd, yn enwedig lle mae anghydraddoldebau wedi'u 
creu (neu y byddant) wedi'u creu drwy COVID-19. 

https://www.cardiff.ac.uk/colleges/biomedical-life-sciences/research-and-innovation/institutional-strategic-support-fund/current-opportunities/developing-engagement-workshops-and-delivering-proof-of-concept-engagement
https://www.techniquest.org/
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6. Sefydlu tri rhwydwaith ymgysylltu â'r cyhoedd yn y coleg ym Mhrifysgol Caerdydd, 
gan gefnogi'r gwaith o ddarparu dull cydgysylltiedig o ymgysylltu â'r cyhoedd, a 
nodi mentrau cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd. 

7. Ariannu 50 o weithgareddau newydd ar brawf o gysyniad Cenhadaeth Ddinesig ac 
Ymgysylltu â'r Cyhoedd i gefnogi adfywio ac adnewyddu wedi COVID-19, ar draws 
pob Coleg.  

8. Pump prosiect Cenhadaeth Ddinesig / Ymgysylltu â'r Cyhoedd sy'n cynnwys 
Prifysgolion Cymru sy'n cyd-fynd â Dangosyddion Perfformiad Allweddol 
Rhwydwaith Arloesedd Cymru erbyn 2023 

5.2 Sut bydd eich dull strategol yn y maes hwn yn alinio ag Ymchwil ac Arloesedd: 
Y Weledigaeth ar gyfer Cymru CCAUC? Dewiswch y pileri a gefnogir: 
 

☒Rhagoriaeth 

☒Lle 

☒arloesedd 

☒Cydweithio   

 

5.3 Sut mae eich dyheadau strategol ar gyfer cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â’r 
cyhoedd yn cefnogi nodau, cerrig milltir a dyheadau’r weledigaeth? 
 

 
Rhagoriaeth – Bydd ein gweithgareddau cenhadaeth ddinesig yn sicrhau bod staff a 
myfyrwyr yn cyflwyno mentrau rhagorol o ansawdd uchel i'n cymunedau lleol, yn cyd-fynd 
â datganiad y weledigaeth y bydd ‘ymchwil prifysgol yn cyfrannu at gynhyrchiant 
cynyddol yn y sylfaen ddiwydiannol a lles cynyddol i bobl Cymru, gan arwain yn y 
pen draw at wella ffyniant economaidd a chymdeithasol Cymru.’ 
 

Lle – Mae'r weledigaeth yn nodi y  bydd yn ‘mynegi ac yn croesawu eu cenhadaeth 

ddinesig a’u rôl, gan weithio yn eu cymunedau lleol a chynnwys y cyhoedd yn eu 
gweithgarwch ymchwil.’  Mae gan ein strategaeth cenhadaeth ddinesig ymdeimlad cryf 
o le, gyda llywodraethwyr ysgolion a phrosiectau porth cymunedol yn helpu i ddarparu 
Cymru sy’n Fwy Cyfartal a Chymru o Gymunedau Cydlynus. Bydd y thema hon yn 
cael hwb rhwng 20-23 drwy ein cronfeydd cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd 
newydd.  
 
Arloesedd – Mae ein dull o ymdrin â chenhadaeth ddinesig yn cyd-fynd â'r uchelgais i 
Gymru ‘gael ei chydnabod fel arweinydd mewn arloesedd, menter ac 
entrepreneuriaeth a datblygu sgiliau,’ gan gynnwys sicrhau bod ein cymunedau'n 
datblygu'r sgiliau a'r hyder i fod yn arloeswyr yn eu hawliau eu hunain, gan ysgogi ein 
hymrwymiad yn seiliedig ar leoedd i gymdeithas ddinesig gref a gwydn.  
 
Cydweithredu – Bydd ein cenhadaeth ddinesig a'n gweithgareddau ymgysylltu â'r 
cyhoedd yn cael eu cyd-greu â chymunedau lleol a rhanddeiliaid eraill i sicrhau ein bod yn 
datblygu newid ystyrlon sy'n cyd-fynd ag anghenion ein partneriaid ac yn cyd-fynd â 
datganiad y weledigaeth: ‘Mae cydweithredu a gwaith partneriaeth yn allweddol i 
gyflawni cynhyrchiant cynyddol, meithrin 
ymddiriedaeth a chyflawni llwyddiant. Mae’n sylfaenol i uchelgais Llywodraeth 
Cymru fel y nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.’ 
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Adran C: Cysondeb â pholisi a blaenoriaethau 
6. Polisi Cymru a'r DU  
 

 
Amlinellwyd yn adran 1 y saith egwyddor sy'n sail i'n strategaeth arloesedd, ac sy'n llywio 
ein cais arfaethedig am arian gan ICDF/RWIF. O ran Cymru a Pholisi'r DU, yn benodol: 
 

1. Mae dogfen Llywodraeth Cymru Ffyniant i Bawb: Cynllun Gweithredu, 
Economaidd, sydd wrth ei gwraidd yn ceisio tyfu'r economi wrth leihau 
anghydraddoldeb, yn cyd-fynd â'n cynlluniau i (a) ysgogi buddsoddiadau gwerth 
miliynau o bunnoedd i Gymru drwy gydweithio â chwmnïau o Gymru, y DU a 
chwmnïau rhyngwladol, (b) cefnogi prosiectau cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu 
â'r cyhoedd effeithiol sydd wedi'u hanelu at Gymru fwy cyfartal a gwydn ac (c) 
cyfrannu at ddatblygu sgiliau drwy weithio gyda busnesau a phartneriaethau 
strategol. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn gwneud cyfraniadau sylweddol i'r cynllun 
gweithredu hollbwysig hwn ac yn parhau i wneud hynny. 

 
2. Nod strategaeth ddiwydiannol y DU yw 'hybu cynhyrchiant drwy gefnogi 

busnesau i greu swyddi da a chynyddu grym ennill pobl ledled y DU drwy 
fuddsoddi mewn sgiliau, diwydiannau a seilwaith.’ Mae ein strategaeth 
arloesedd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, diwydiannau a seilwaith, sy'n cyd-
fynd â hybu cynhyrchiant economaidd yn ein rhanbarth. Mae ein Hwb 
Deallusrwydd Artiffisial Cymru a CSConnected yn enghreifftiau rhagorol o'r dull 
gweithredu hwn yn ymarferol, yn ogystal â'r meysydd blaenoriaeth eraill a 
grybwyllir drwy gydol y ddogfen hon; mae pob un yn sail i'n dyheadau ar gyfer 
mewnfuddsoddiad yn y dyfodol i sbarduno ymchwil a datblygu yn ein rhanbarth. 
Mae gan Gaerdydd gryfderau ymchwil ym mhob un o bedair ardal her fawr y 
strategaeth ddiwydiannol, a thrwy bartneriaethau allanol cryfach gyda diwydiant a 
alluogir drwy gyllid RWIF 20-23, byddwn mewn sefyllfa gryfach i ysgogi 
buddsoddiad i Gymru a chynnig budd economaidd pellach. 

 
3. Mae gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd Gynllun Economaidd a Diwydiannol 

uchelgeisiol sy'n canolbwyntio ar 'flaenoriaethau rhanbarthol i hybu cynhyrchiant 
economaidd a chyflymu twf cynhwysol, gan gynnwys: (a) Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd, eu cadwyn gyflenwi a'u cymwysiadau; (b) FinTech; (c) Dadansoddi 
Seiberddiogelwch; (d) Gwybodaeth Artiffisial a Gwyddor Data; (e) yr Economi 
Greadigol; (f) Gwyddorau Bywyd, yn benodol dyfeisiau meddygol ac is-sectorau 
diagnosteg a (g) Peirianneg Drafnidiaeth. Mae'n amlwg o'r rhestr hon fod gan 
Brifysgol Caerdydd arbenigedd ymchwil a datblygu sylweddol sy'n cyd-fynd â'r 
sectorau â blaenoriaeth hyn, ac mae CCR/Caerdydd eisoes yn gweithio mewn 
partneriaeth ar gynigion ar raddfa fawr sy'n dod â busnesau rhanbarthol, SAU a 
sefydliadau eraill sy'n cyd-fynd â darparu sgiliau, arloesedd ac anghenion busnes 
newydd yn y meysydd hyn at ei gilydd (gweler adrannau eraill yn y ddogfen hon 
am enghreifftiau). Mae blaenoriaethau CCR hefyd yn gorgyffwrdd â themâu Porth 
y Gorllewin sy'n dod i'r amlwg, gan gyflwyno cyfleoedd ychwanegol ar gyfer 
cydweithredu ar raddfa fwy ar draws rhanbarthau'r de-orllewin a Chymru.  
 

4. Mae gan strategaeth ryngwladol Llywodraeth Cymru dair uchelgais graidd, sef i 
godi proffil Cymru ar y llwyfan rhyngwladol, i dyfu'r economi a sefydlu Cymru fel 
cenedl sy'n gyfrifol yn fyd-eang. Mae gan Brifysgol Caerdydd bartneriaethau â 
phrifysgolion ledled y byd gan gynnwys partneriaethau strategol gyda KU Leuven 
(Gwlad Belg), Prifysgol Xiamen (Tsieina), Unicamp (Brasil) a pherthynas gynyddol 
â Phrifysgolion Bremen (yr Almaen) a Waikato (Seland Newydd). Mae strategaeth 
ryngwladol Llywodraeth Cymru yn dangos tri diwydiant penodol lle mae Cymru'n 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-02/prosperity-for-all-economic-action-plan.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-02/prosperity-for-all-economic-action-plan.pdf
https://www.gov.uk/government/topical-events/the-uks-industrial-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges
https://www.gov.uk/government/publications/industrial-strategy-the-grand-challenges/industrial-strategy-the-grand-challenges
https://www.cardiffcapitalregion.wales/wp-content/uploads/2019/02/ccr-industrial-and-economic-growth-plan-english.pdf
https://gov.wales/international-strategy-for-wales
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rhagori – seiberddiogelwch, lled-ddargludyddion cyfansawdd a'r diwydiannau 
creadigol: mae pob un ohonynt yn feysydd lle mae gan Gaerdydd gapasiti ymchwil 
ac arloesedd sylweddol a fydd yn cael hwb drwy fuddsoddiad RWIF. 

 
5. Nod  Cynllun Adfer Natur Cymru yw gwella bioamrywiaeth yng Nghymru ac 

mae'n cyd-fynd â nod 'Cymru Gadarn' Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae 
Caerdydd mewn sefyllfa dda i gefnogi hyn, wrth sicrhau ein bod yn edrych ymlaen 
at leihau ôl-troed carbon Cymru. Mae’r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio 
Cymdeithasol Caerdydd yn edrych ar ymddygiadau dynol sy'n gysylltiedig â newid 
yn yr hinsawdd, gan ddatblygu ymyriadau i gefnogi newid ymddygiad cadarnhaol. 
Drwy weithio gyda CAST, a'n cryfderau ehangach yn yr Amgylchedd a’r Hinsawdd, 
byddwn yn sicrhau bod ein Strategaeth Arloesedd yn cyd-fynd â nodau Cynllun 
Adfer Natur Cymru.   

 

 

7. Bodloni gofynion Concordat Cyfnewid Gwybodaeth y DU  
 

 
Gallaf gadarnhau bod Prifysgol Caerdydd wedi cymryd rhan lawn yn y gwaith o ddatblygu 
Concordat Cyfnewid Gwybodaeth y DU ac rydym wedi ymrwymo i'r egwyddorion fel yr 
amlinellir yn yr ymgynghoriad. Yn benodol: 
 
Yr wyth egwyddor arweiniol: 
 
1. Cenhadaeth: Mae cyfnewid gwybodaeth yn rhan gydnabyddedig o strategaeth 
gyffredinol y Brifysgol. Mae gennym ddealltwriaeth glir o rôl sefydliadol a phwrpas 
cyfnewid gwybodaeth a phwy yw'r buddiolwyr arfaethedig. 
 
Mae cyfnewid gwybodaeth (KE) yn rhan annatod o TWF 2018-23. 
  
2. Polisïau: Mae gennym bolisïau clir ar yr holl fathau o gyfnewid gwybodaeth yr ydym yn 
ymgymryd â hwy ac rydym yn sicrhau bod staff, myfyrwyr, cydweithwyr a buddiolwyr yn eu 
deall.   
 
Mae gan Gaerdydd bolisïau clir sy'n cwmpasu cyfnewid gwybodaeth. Bydd yr holl staff a 
benodir drwy gyllid RWIF yn cael eu cefnogi i sicrhau eu bod yn deall polisïau cyfnewid 
gwybodaeth y sefydliad, a bydd yr hyfforddiant a'r cymorth cynyddol a ddarperir drwy 
RWIF yn cefnogi dealltwriaeth ehangach o ran staff, myfyrwyr, cydweithwyr a buddiolwyr. 
 
3. Ymgysylltu: Mae gennym bwyntiau mynediad clir, mecanweithiau ymgysylltu a 
pholisïau a ddatblygwyd i gyd-fynd ag anghenion ystod eang o fuddiolwyr sy'n gweithio 
gyda sefydliadau fel cyrff a ariennir yn gyhoeddus.  
 
Bydd ein strategaeth arloesedd yn helpu staff a myfyrwyr i gyfathrebu a gweithio'n 
effeithiol gyda rhanddeiliaid allanol, yn ogystal â chymunedau lleol, a thrwy gydgysylltu 
gweithgareddau'n well a chyflwyno ein campws arloesedd newydd yng Nghaerdydd, 
sicrheir pwyntiau mynediad, polisïau a mecanweithiau ymgysylltu cliriach. 
  
4. Gweithio'n effeithiol: Rydym yn sicrhau bod ein partneriaid a'n buddiolwyr yn deall yr 
amgylcheddau rheoleiddio moesegol ac elusennol y mae ein sefydliad yn gweithredu 
ynddynt ac rydym yn cymryd camau i sicrhau'r budd mwyaf posibl iddynt yn y cyd-destun 
hwnnw.   
 

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/nature-recovery-action-plan-2015.pdf
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Rydym yn sicrhau bod ein partneriaid a'n buddiolwyr yn deall yr amgylchedd rheoleiddio 
AU sy'n darparu'r sylfaen ar gyfer partneriaethau cryf, hirdymor ac effeithiol.  
 
5.  Meithrin capasiti: Rydym yn sicrhau bod ein staff a'n myfyrwyr yn cael eu datblygu a'u 
hyfforddi'n briodol i ddeall a chyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau wrth gyfnewid 
gwybodaeth yn llwyddiannus.  
 
Mae gwell rhaglenni hyfforddi, cyllid ar gyfer gweithgareddau prawf o gysyniad a 
gwerthuso ein gweithgareddau'n effeithiol yn caniatáu mireinio parhaus, ac yn helpu ein 
staff a'n myfyrwyr i gyflawni'n effeithiol yn unol â'u rolau a'u cyfrifoldebau. 
  
6. Cydnabyddiaeth a gwobrau: Rydym yn cydnabod cyflawniadau ein staff a'n myfyrwyr 
sy'n cyflawni gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth o ansawdd uchel.  
 
Rydym yn cynnal digwyddiad blynyddol gwobrau arloesedd ac effaith i staff, a digwyddiad 
gwobrau menter i fyfyrwyr. Mae arloesedd hefyd yn weithgaredd cydnabyddedig o fewn 
llwybr hyrwyddo'r Brifysgol ar gyfer staff academaidd, ac mae wedi'i gynnwys mewn 
modelu llwyth gwaith.  
  
7. Gwelliant parhaus: Rydym yn ymdrechu'n rhagweithiol i rannu arfer gorau gyda'n 
cyfoedion ac rydym wedi sefydlu prosesau ar gyfer dysgu o hyn.  
 
Mae Caerdydd wedi sefydlu arfer gorau mewn gweithgareddau cyfnewid gwybodaeth ac 
mae'n gweithio gyda llawer o SAU, busnesau a sefydliadau eraill yn y sector cyhoeddus, 
yn ogystal â chymunedau lleol i rannu'r wybodaeth hon a dysgu gan eraill.   
  
8. Gwerthuso llwyddiant: Rydym yn monitro ac adolygu ein perfformiad cyfnewid 
gwybodaeth yn rheolaidd a chaiff ei adolygu ar y cyd gan ddefnyddio'r concordat hwn a 
thrwy feincnodau rhanbarthol, cenedlaethol neu ryngwladol i lywio'r gwaith o ddatblygu a 
gweithredu rhaglen o welliant parhaus.   
 
Bydd buddsoddi mewn tîm i gefnogi'r gwaith o fonitro ac adolygu’r prosesau cyfnewid 
gwybodaeth yn galluogi i ni gasglu, i fonitro ac i ddadansoddi ein perfformiad yn well yn 
unol â gwneud gwelliannau parhaus.   
 

 

8. Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 
 

 
Mae ein blaenoriaethau ymchwil ac arloesedd wedi'u halinio'n gryf â saith nod 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015: 
 
Cymru Iachach – Bydd ein Canolfan Wolfson gwerth £10M ar gyfer iechyd meddwl y 
glasoed yn datblygu dulliau arloesol o fynd i'r afael ag anhwylderau iechyd meddwl 
plentyndod, gan gynnwys cynnydd posibl ar gyfer COVID-19.  
 
Cymru Lewyrchus – Bydd buddsoddi mewn CSConnected yn sicrhau arloesedd 
technolegol ym maes gofal iechyd, ynni a chyfathrebu. 
 
Cymru Gydnerth – Trwy gydweithio ar draws y de-orllewin a Chymru, ceisir cyflawni 
uwch-glwstwr ar yr amgylchedd a'r hinsawdd, gan gynyddu'r broses o gyflawni targedau 
di-garbon net.  
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Cymru sy’n Fwy Cyfartal a Chymru o Gymunedau Cydlynus – Bydd Hwb 
Deallusrwydd Artiffisial Cymru yn cyflymu arloesedd digidol, a datblygu academïau data i 
gynhyrchu piblinell o sgiliau gwyddor data, tra bydd SPARK yn darparu ymchwil yn y 
gwyddorau cymdeithasol ar ôl COVID-19 sy'n hanfodol ar gyfer Cymru ddiogel, 
gynaliadwy a chymdeithasol-wydn yn y dyfodol, yn ogystal ag entrepreneuriaid 
cymdeithasol sydd â'r gallu i gefnogi adfywiad ac adnewyddu ôl-COVID-19. 
 
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu – mae  Clwstwr Creadigol yn 
darparu llwyfan ymchwil a datblygu arloesol i gwmnïau annibynnol, busnesau bach a 
chanolig, microfusnesau a gweithwyr llawrydd gystadlu â chwmnïau cyfryngau byd-eang, 
integredig iawn, yn ogystal â hyrwyddo'r Gymraeg.  
 
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang – mae gan ymchwil Caerdydd ôl-troed byd-eang 
sylweddol. Mae ein cefnogaeth i wledydd sy'n datblygu, drwy'r gronfa ymchwil heriau byd-
eang, wedi cael effaith wirioneddol o ran mynd i'r afael â heriau cymdeithasol, megis colli 
cynefinoedd a strategaethau cadwraeth yn y mannau lle ceir problemau bioamrywiaeth yn 
y byd, nifer yr achosion o faterion iechyd meddwl mewn gwledydd sy'n datblygu, a 
gwydnwch ffynonellau dŵr daear yn Affrica Is-Sahara.  
 
Mae Prifysgol Caerdydd hefyd wedi ymrwymo i'r pum ffordd o weithio. Yn benodol, 
byddwn yn: 
 
Cydbwyso anghenion tymor byr a thymor hir drwy ddarparu hyfforddiant arloesol i'n 
staff, a chefnogi secondiadau i gael sgiliau newydd, a meithrin cydnerthedd o ran cynllunio 
olyniaeth 
 
Sicrhau cysondeb drwy gysoni ein gweithgareddau arloesedd er mwyn cyflawni 
canlyniadau sydd o fudd i saith nod llesiant cenedlaethau'r dyfodol  
 
Cymryd camau ataliol i nodi a lliniaru heriau cyn iddynt godi, gan atal problemau a 
phroblemau mawr gyda'n strategaeth arloesedd; mae hyn yn cynnwys ystyried sut y gallai 
COVID-19 effeithio ar gyflawni ein Dangosyddion Perfformiad Allweddol, ac ystwythder 
wrth ddefnyddio gwariant lle mae heriau'n mynd yn anorchfygol 
 
Gwrando ar ein rhanddeiliaid i sicrhau y gallwn gyflawni gwaith ar y cyd sy'n cyd-fynd â'u 
hanghenion nhw, yn ogystal â'n hanghenion ni a rhai ein cymunedau, gan ddatblygu 
prosiectau cydweithio llwyddiannus ac effeithiol 
 
Cynnwys ein rhanddeiliaid a rhannu ein dyheadau gyda hwy ar gyfer cyflawni saith nod 
Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 

 

9. Yr effaith ar y Gymraeg 
 

 
Lluniwyd Cymraeg 2050 i gynyddu'r defnydd o'r Gymraeg, gyda thair thema: 
 
Thema 1 – Cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg i 1 miliwn erbyn 2050 
Thema 2 – Cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg fel bod 20% o'r boblogaeth yn defnyddio'r 
Gymraeg erbyn 2050 (i fyny o 10% yn 2013-15) 
Thema 3 – Creu amodau ffafriol – gwella seilwaith economaidd-gymdeithasol cymunedau 
Cymraeg eu hiaith 
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Themâu 2 a 3 yw’r mwyaf priodol yn y cyd-destun hwn. 
 
Ar gyfer thema 2, anogir defnyddio’r Gymraeg yn ein holl weithgareddau arloesedd, gan 
gynnwys cynnig ein cyrsiau hyfforddi arloesedd drwy gyfrwng y Gymraeg (yn dibynnu ar 
recriwtio siaradwr Cymraeg). Byddwn yn ymgorffori'r Gymraeg yn enwau ein cronfeydd 
RWIF, fel y gwnaethom ar gyfer ein Cynllun Absenoldeb Ymchwil y Brifysgol gan 
ddefnyddio'r Gymraeg fel rhan o'n brand arloesedd. Wrth roi cymorth i fyfyrwyr sy'n 
sefydlu eu cwmnïau eu hunain, byddwn yn eu hannog i ddefnyddio'r Gymraeg o fewn eu 
busnesau.  
 
O dan thema 3, drwy ein prosiect llywodraethwyr ysgol, byddwn yn annog staff Cymraeg 
eu hiaith i fod yn llywodraethwyr ysgol. At hynny, drwy ein prosiect Porth Cymunedol 
Grangetown, byddwn yn cynnal gweithdai a digwyddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn 
creu rhwydweithiau i siaradwyr Cymraeg a'r rhai sy'n dymuno dysgu'r iaith. Bydd disgwyl 
i'n cynlluniau cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd fod ar gael i'r rhai sy'n siarad 
Cymraeg a Saesneg. 
 

 

Adran D: sicrwydd ariannol 
10. Defnyddio cyllid arloesedd Ymchwil Cymru 
 

 
Sut mae eich dyraniad RWIF 2021/22 yn cael ei ddefnyddio i gyflawni'r strategaeth a nodir 
yn Adran B, a beth yw eich blaenoriaethau disgwyliedig ar gyfer defnyddio cronfeydd 
RWIF yn y dyfodol? [Uchafswm o 250 gair – neu atodwch dabl sy'n amlinellu bras feysydd 
buddsoddi] 
 
Cynllun 2021/22 
Mae ein cynllun ar gyfer gwario dyraniad RWIF 2021/22 (£2,442,123) i'w weld yn y tabl 
isod. Mae RWIF 2020/21 yn cynnwys recriwtio swyddi cymorth proffesiynol newydd ar 
draws pob rhan o'n Strategaeth Arloesedd – a bydd angen cyllid parhaus ar bob un 
ohonynt yn RWIF 2021/22. Bydd y cyflogau hyn yn costio tua £1.3M o ddyraniad 2021/22. 
Bydd y cyllid sy'n weddill sef tua £1.1M yn cael ei wario ar gefnogi prosiectau pellach drwy 
ein rhaglen Arloesedd i Bawb (ariennir rownd gyntaf y rhaglen drwy gyllid 2020/21), gan 
lansio ein Cynllun Datblygu Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CIDS) newydd ac aelodaeth o 
SETsquared. 
 

Maes Gweithgaredd / tîm yn cael ei ariannu 

Pawb Parhau i gyflogi Rheolwr Busnes y Strategaeth Arloesedd i gydlynu'r 
gwaith o gyflawni'r strategaeth 

 
 
 
 
 
Masnacheiddio/gweithgaredd 
cynhyrchu incwm 

Partneriaeth SETsquared – ffioedd aelodaeth parhaus 

Parhau i gyflogi 
- Tîm Datblygu Ceisiadau Mawr Cefnogi ceisiadau cydweithredol mawr, 
aml-bartner yn ein meysydd ymchwil â blaenoriaeth. 
- Swyddogion Ymchwil Drosi Cynyddu capasiti yn ein biblinell o 
brosiectau trosi 
- Swyddogion Paragyfreithiol Gwella'r capasiti wrth gymeradwyo 
contractau a chynyddu cyfleoedd ar gyfer ceisiadau tendro 

Cronfa Sbarduno a Chychwyn Trosi (rhan o raglen Arloesedd i 
Bawb) 
Ail gylch cyllid ar gyfer gweithgarwch ymchwil drosi i brofi’r gallu i 
farchnata syniadau arloesedd, gan gynnwys datblygu prototeip, ac yna 
datblygu prosiectau ymhellach ar hyd y llwybr 

 Parhau i gyflogi: 
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Datblygu Busnes/Sgiliau 
Newydd 

- Tîm Effaith Arwain ar ddarparu hyfforddiant effaith a pholisi, cefnogi 
gweithio gyda phartneriaid allanol a rheoli ein cynlluniau cyflymydd 
effaith 
- Rheolwyr Arloesedd a Menter Cefnogi Sefydliadau Arloesedd y 
Brifysgol sydd newydd eu creu 
- Staff Partneriaethau Strategol Cefnogi sefydlu partneriaid strategol 
newydd sy'n cyd-fynd â'n SAP ac endidau strategol eraill 
- Swyddogion Menter Myfyrwyr Cefnogi ymgorffori menter myfyrwyr 
mewn rhaglenni gradd a chydlynu Cynllun Datblygu Arloesedd newydd 
Prifysgol Caerdydd (CIDS) 

Cronfa Effaith (rhan o raglen Arloesedd i Bawb) 
Ail gylch cyllid ar gyfer gweithgarwch effaith sy'n cysylltu ymchwil a 
sefydliadau allanol, meithrin partneriaethau newydd a datblygu 
prosiectau cydweithio sy'n bodoli eisoes 

Cynllun Datblygu Arloesedd Prifysgol Caerdydd (CIDS) 
Cynllun lleoliad â thâl i fyfyrwyr weithio ar brosiectau arloesedd a menter 
gydag arweinwyr ymchwil a busnes 

 
 
 
 
 
 
Cenhadaeth ddinesig ac 
ymgysylltu â'r cyhoedd 
 
 
 
 

Parhau i gyflogi:  
- Swyddog Cenhadaeth Ddinesig Gwella cefnogaeth ar gyfer 
prosiectau cenhadaeth ddinesig ar draws y Brifysgol 
- Swyddog Cyfathrebu Digidol Datblygu strategaethau cyfathrebu ar 
gyfer gweithgareddau cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd 
- Rheolwr Ymgysylltu â'r Cyhoedd Gweithio ar draws timau Effaith a 
Chenhadaeth Ddinesig i gefnogi gweithgareddau ymgysylltu cyhoeddus 
o ansawdd uchel sy'n seiliedig ar ymchwil 

Cronfa Blaenoriaethau Cenhadaeth Ddinesig  
Bydd dau faes strategol newydd yn cael eu hariannu sy'n cyd-fynd ag is-
strategaeth Cenhadaeth Ddinesig y Brifysgol: Rhagnodi cymdeithasol 
(gwyrdd) yn y Cymoedd, a Phrifysgol Plant mewn cydweithrediad â 
Chyngor Caerdydd 

Cronfa Cenhadaeth Ddinesig (rhan o raglen Arloesedd i Bawb) 
Ail gylch cyllid wedi'i neilltuo i gefnogi gweithgareddau Cenhadaeth 
Ddinesig newydd sydd â'r potensial i fynd i'r afael â heriau COVID-19 

Cronfa Prawf Cysyniad Ymgysylltu â'r Cyhoedd (rhan o raglen 
Arloesedd i Bawb) 
Ail gylch cyllid ar gyfer prawf o gysyniad ymgysylltu â'r cyhoedd a 
luniwyd i ategu ceisiadau am grant yn y dyfodol 

 
Uchelgais ar gyfer y dyfodol 
 
Yn ystod blynyddoedd i ddod o gyllid RWIF, byddwn yn parhau i ariannu ein staff 
proffesiynol craidd sy'n cyflawni'r strategaeth er mwyn gweld y budd mwyaf posibl o'u 
gwaith yn cefnogi piblinellau prosiect arloesedd a gweithgareddau meithrin gallu. Byddwn 
yn adolygu llwyddiant ein mentrau ariannu o ddwy flynedd gyntaf cyllid RWIF (rhaglen 
Arloesedd i Bawb, CIDS, Cronfa Ymchwil a Datblygu Strategol, Cronfa Blaenoriaethau 
Cenhadaeth Ddinesig) i benderfynu pa feysydd i'w blaenoriaethu yn 2022/23. Bydd y 
mentrau hyn wedyn yn cael eu cefnogi fel sy'n ofynnol i ehangu graddfa a nifer y 
dyfarniadau.  
 

 

Adran E: 
Gofynion Rheoliadol 
DS: Gall CCAUC ofyn am ragor o wybodaeth/eglurhad ar unrhyw un o'r meysydd hyn 
 

i) Safonau’r Gymraeg (2018)  
[Defnyddiwch y gwymplen] 
 

 
Mae'r strategaeth hon yn cydymffurfio â Safonau'r 
Gymraeg 2018 

ii) Asesiad o'r effaith ar 
gydraddoldeb 

 
Aseswyd effaith y strategaeth hon ar gydraddoldeb 

http://www.hefcw.ac.uk/about_us/bilingualism/bilingualism.aspx
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[Defnyddiwch y gwymplen] 
 

 

iii) Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol 
(2015) 
[Defnyddiwch y gwymplen] 
 

 
Bydd y strategaeth hon yn cyfrannu at nodau Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 

Llofnod: 
Is-Ganghellor 
 

 

Dyddiad 
 

Cliciwch neu dapiwch yma i nodi dyddiad. 

 

https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/
https://futuregenerations.wales/about-us/future-generations-act/

