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Cymorth teithio gan SCoRE Cymru: 

Digwyddiad Industrial Technologies 2016 – 

Creating a Smart Europe yn Amsterdam, Yr 

Iseldiroedd 

Roeddwn i wrth fy modd o gael cymorth drwy 

SCoRE Cymru i fynd i ddigwyddiad Cyngres 

y Technolegau Diwydiannol 2016 yn 

Amsterdam ar 22-24 Mehefin 2016. Es yno 

yng nghwmni Gash Bhullar, Control 2K Ltd, a 

oedd hefyd wedi cael cymorth i fynd i’r 

digwyddiad. Mae gan Gash gysylltiadau 

rwydwaith ledled Ewrop, ac felly roedd yn 

gallu fy nghyflwyno i nifer o’i gydweithwyr yn 

ystod y digwyddiad.  

Fy mhrif amcan wrth fynd i’r digwyddiad oedd 

creu consortiwm ar gyfer cyflwyniad Horizon 

2020 ar gyfer FOF-09-2017 ym maes Cynnal 

Ataliol, sef Preventative Maintenance. Roedd  

prifysgolion, cwmnïau, a sefydliadau a oedd 

yn cynrychioli grwpiau o gwmnïau i gyd wedi 

dangos cryn dipyn o ddiddordeb yn y pwnc 

hwn. Dw i bellach yn gweithio ar y cynnig hwn 

gyda chydweithwyr y cwrddais i â nhw yn y 

digwyddiad hwn.  

Er gwaethaf y bleidlais dros Brexit, a gafodd 

ei chyhoeddi tra roedden ni yn y digwyddiad 

ac a berodd anghrediniaeth a distawrwydd 

syfrdan, does neb o blith ein partneriaid wedi 

mynegi  unrhyw bryder ynghylch gweithio 

gyda phrifysgol yn y DU. Am y tro, y cyngor 

gorau yw parhau i ddatblygu prosiectau a 

chynigion.  

  

Mae hynny hefyd yn adlewyrchu negeseuon 

Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. 

Y nod arall wrth fynd i’r gynhadledd oedd 

cyfarfod â thîm I4MS (Arloesi TGCh ar gyfer 

Busnesau Bach a Chanolig 

Gweithgynhyrchu), ac roeddwn yn hapus 

iawn i glywed bod ein cais (ar y cyd â 2K Ltd, 

EEF a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd) ar 

gyfer paratoi astudiaeth ddichonoldeb i 

sefydlu Canolfan Arloesi Gweithgynhyrchu 

Digidol yng Nghymru, wedi bod yn 

llwyddiannus. Dechreuodd y gwaith ar y 

prosiect ar 1 Medi 2016.    

Chawson ni ddim ein siomi gan y digwyddiad. 

Os rhywbeth, roedd yn rhagori ar ein 

disgwyliadau. Roedd cymorth SCoRE Cymru 

yn help mawr gan ei fod wedi rhoi’r cyfle imi 

fynd yn y lle cyntaf. Yn ogystal â’r cynnig 

Horizon 2020  rwy’n gweithio arno ar hyn o 

bryd, mae’n siŵr y bydd y cyfle i rwydweithio 

gyda phobl o bwys ym maes 

Gweithgynhyrchu Digidol/Diwydiant 4.0 o’r 

UE, EFFRA a sefydliadau eraill yn gwella’r 

rhagolygon ar gyfer cydweithredu yn y 

dyfodol. 

Yn fy ngeiriau fy hun: 

http://gov.wales/funding/eu-funds/horizon2020/?lang=en

