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Cefndir 

Gall awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio darpariaethau Cymorth Rhanbarthol y 

GBER i roi cymorth i gwmnïau mewn Ardaloedd a Gynorthwyir wrth fuddsoddi mewn 

asedau diriaethol neu anniriaethol. Caniateir y math hwn o gymorth Gwladwriaethol 

gan fod y Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried y gallai fod angen arian cyhoeddus 

mewn ardaloedd sydd dan anfantais yn economaidd i annog mewnfuddsoddi ac i 

dyfu busnesau. Mae'r cymorth yn helpu i wrthbwyso gwahaniaethau rhanbarthol - 

Erthyglau 107 3 (a) a 107 3 (c) Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. 

Eglurhad o'r derminoleg.... 

Mae Ardaloedd a Gynorthwyir yn cyfeirio at yr ardaloedd yng Nghymru y mae'r map 

o Ardaloedd a Gynorthwyir yn y DU yn eu cwmpasu (2014-2020). Mae gennym ddau 

Mae'r ddogfen hon yn rhoi canllawiau ymarferol ar sut i ddefnyddio un o gynlluniau 

Cymorth Rhanbarthol y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol (GBER). Nid crynodeb o 

GBER yw'r canllaw hwn. I swyddogion Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, a 

chwmnïau sy'n derbyn Cymorth Rhanbarthol y bydd y canllawiau hyn fwyaf perthnasol.       

Nid yw'r canllaw hwn yn cymryd lle cyngor cyfreithiol y dylid ei geisio mewn achosion 

unigol. Mae'r canllawiau'n gywir ar adeg eu cyhoeddi ond dylech nodi bod y gyfraith yn 

newid yn gyson.  

Mae fersiwn lawn o'r Rheoliad i'w gweld yn: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-

20170710&from=EN (Saesneg yn unig) 

Gellir gweld crynodeb o'r GBER yn: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/325465/bis

-14-943-state-aid-general-block-exemption-guidance.pdf (Saesneg yn unig) 

Gellir gweld cyflwyniad i'r Ardaloedd a Gynorthwyir a Chymorth Rhanbarthol yn:  

https://www.gov.uk/government/publications/state-aid-assisted-areas-introduction 

(Saesneg yn unig) 

Gellir gweld map rhyngweithiol o'r Ardaloedd a Gynorthwyir yn y DU yn:  

http://www.ukassistedareasmap.com/ieindex.html (Saesneg yn unig) 
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fath o ardaloedd yng Nghymru - ardaloedd 'a' (cyfeirir atynt weithiau fel ardaloedd 

Haen 1) ac ardaloedd 'c' (cyfeirir atynt weithiau fel ardaloedd Haen 2). 

Yng Nghymru, mae'r ardaloedd 'a' (neu ardaloedd Haen 1) yn hawdd i'w nodi gan eu 

bod yn seiliedig ar ardaloedd ffiniau awdurdodau lleol.  sef: 

 Blaenau Gwent 

 Pen-y-bont ar Ogwr 

 Caerffili 

 Sir Gaerfyrddin 

 Ceredigion 

 Conwy 

 Sir Ddinbych 

 Gwynedd 

 Ynys Môn 

 Merthyr Tudful 

 Castell-nedd Port Talbot  

 Sir Benfro 

 Rhondda Cynon Taf 

 Dinas a Sir Abertawe 

 Torfaen 

 

Mae ardaloedd Haen 2 yn fwy anodd i'w nodi gan eu bod yn gyfyngedig i wardiau yn 

yr ardaloedd awdurdodau lleol canlynol:  

 

 Caerdydd 

 Sir y Fflint 

 Casnewydd 

 Powys 

 Bro Morgannwg 

 Wrecsam 

Mae Llywodraeth y DU wedi datblygu adnodd chwilio cod post y gellir ei ddefnyddio i 

weld a yw cwmni mewn ardal a gynorthwyir. Gellir ei weld yn: 

http://www.ukassistedareasmap.com/ieindex.html (Saesneg yn unig) 

Mae asedau diriaethol yn cyfeirio at dir, adeiladau, peiriannau a chyfarpar. 

Mae asedau anniriaethol yn cyfeirio at yr asedau nad oes ganddynt ffurf ffisegol neu 

ariannol megis patentau, trwyddedau, gwybodaeth neu eiddo deallusol arall. 

Defnyddio Cynllun Cymorth Rhanbarthol y GBER 

http://www.ukassistedareasmap.com/ieindex.html


Er mwyn rhedeg un o gynlluniau Cymorth Rhanbarthol GBER, rhaid rhoi'r 

gweithdrefnau cywir ar waith.   

Cam 1 – Cadarnhewch fod darpariaethau Cymorth Rhanbarthol GBER yn 

gymwys 

A yw'r Cwmni mewn ardal a gynorthwyir? 

A yw'r cyllid ar gyfer buddsoddi yn ddiriaethol neu'n anniriaethol?  (Gellir rhoi 

cymorth hefyd ar gyfer costau cyflog swyddi newydd a gaiff eu creu o ganlyniad i 

fuddsoddiad cyfalaf).  

Os ydych wedi ateb ‘ydy’ i'r ddau gwestiwn, yna mae'n debygol y bydd darpariaethau 

Cymorth Rhanbarthol GBER yn gymwys. 

Cam 2 - Nodwch y cofrestriad Cymorth Gwladwriaethol cywir 

Rhaid cofrestru pob Cynllun Cymorth Rhanbarthol GBER gyda'r Comisiwn.  

Os ydych yn gweithio i Lywodraeth Cymru (neu'n rhedeg cynllun ar ran Llywodraeth 

Cymru) gallwch ddefnyddio'r cofrestriadau canlynol: 

SA.49662 Cynllun Cymorth Buddsoddi 
Cyfalaf a Chymorth Cyflogaeth 
Llywodraeth Cymru 

https://gov.wales/funding/state-
aid/gber/schemes/capital-
investment-aid/?skip=1&lang=cy  

SA.49663 Cynllun Datblygu Eiddo 
Llywodraeth Cymru 

https://gov.wales/funding/state-
aid/gber/schemes/090130property
/?skip=1&lang=cy  

 

Os ydych yn gweithio i awdurdod lleol yng Nghymru (neu'n rhedeg cynllun ar ran 

awdurdod lleol) gallwch ddefnyddio'r cofrestriad canlynol: 

SA.49737 Cynllun Cymorth Buddsoddi 
Cyfalaf a Chymorth Cyflogaeth 
Llywodraeth Leol Cymru 

https://www.wlga.wales/SharedFil
es/Download.aspx?pageid=62&mi
d=665&fileid=1340 [Saesneg yn 
Unig]  

SA.49738 Cynllun Grant Datblygu Eiddo 
Llywodraeth Lleol Cymru   

 

https://www.wlga.wales/SharedFil
es/Download.aspx?pageid=62&mi
d=665&fileid=1344 [Saesneg yn 
Unig]  

 

Os nad yw unrhyw un o'r cofrestriadau hyn yn gymwys i chi, yna bydd angen i chi 

gofrestru cynllun.  Gall yr Uned Cymorth Gwladwriaethol eich helpu i gwblhau'r 

broses hon.  Anfonwch neges e-bost i'r blwch post Cymorth Gwladwriaethol: 

state.aid@gov.wales  
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https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1340
https://www.wlga.wales/SharedFiles/Download.aspx?pageid=62&mid=665&fileid=1340
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Cam 3 – Sicrhewch fod y cymorth rydych am ei roi yn gydnaws â holl amodau 

Cymorth Rhanbarthol GBER. 

Dim ond os yw'n bodloni holl delerau ac amodau GBER, ac felly'r cynllun 

cofrestredig, yr ystyrir bod cymorth yn gydnaws â Chymorth Gwladwriaethol.  Bydd 

angen cadarnhau bod pob buddsoddiad yn bodloni'r telerau hyn.  Mae Atodiad 1 o'r 

ddogfen hon yn cynnwys rhestrau gwirio y gallwch eu defnyddio i'ch helpu. 

Hefyd, bydd angen i chi gadw tystiolaeth ategol er mwyn dangos bod yr holl delerau 

ac amodau wedi cael eu bodloni oherwydd, os bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn 

gofyn, bydd angen i chi allu dangos bod y cymorth a roddwyd gennych yn cadw at y 

rheolau. 

Cam 4 – Gwiriwch fod y cymorth yn werth mwy na €500,000 

Os yw'r cymorth rydych yn ei ddarparu yn werth mwy na €500,000, dylid cyfrifo'r 
gwerth sterling cyfatebol gan ddefnyddio troswr cyfradd gyfnewid y Comisiwn 
Ewropeaidd sydd i'w gael yn:  
 
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm  
 
Wedyn, rhaid i fanylion y buddsoddiad fod ar gael yng nghronfa ddata Tryloywder y 

Comisiwn Ewropeaidd, sydd ar gael i'r cyhoedd ei gweld. Mae'n ofynnol i chi gasglu'r 

wybodaeth ganlynol: 

 Enw'r cwmni sy'n derbyn y cymorth 

 Cod adnabod y cwmni 

 Y math o gwmni (BBaCh neu fawr) ar adeg rhoi'r cymorth 

 Y rhanbarth lle mae'r cwmni wedi'i leoli ar lefel NUTS 2 (mae atodiad 2 yn 

cynnwys rhestr o Ardaloedd NUTS 2) 

 Sector y gweithgaredd ar lefel grŵp NACE – mae rhestr o godau NACE i'w 

gweld yn http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html 

 Swm y cymorth mewn sterling 

 Offeryn cymorth (grant/cymhorthdal cyfradd llog, benthyciad, grant/blaendal 

ad-daladwy, gwarant, mantais treth neu eithriad treth, cyllid risg, arall 

(nodwch) 

 Dyddiad rhoi'r grant  

 Amcan y cymorth  

 Awdurdod sy'n rhoi'r gwarant 

 Cyfeirnod y mesur cymorth 

Cam 5 – Cadarnhewch eich bod wedi cofrestru ar gyfer monitro datganiadau 

blynyddol  

Ysgrifennwch at Uned Cymorth Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru i ddweud 

pa gofrestriad rydych yn ei ddefnyddio gan nodi enw cyswllt, rhif ffôn a 

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html


chyfeiriad e-bost.  Mae angen y wybodaeth hon ar yr Uned Cymorth 

Gwladwriaethol am ei bod yn cydgysylltu'r broses o fonitro datganiadau 

blynyddol yng Nghymru.  Mae angen i'r Uned gael unigolyn cyswllt ar gyfer 

pob sefydliad sy'n darparu cyllid o dan gynllun Cymorth Rhanbarthol GBER 

cofrestredig.  Cyfeiriad e-bost yr Uned Cymorth Gwladwriaethol yw: 

state.aid@gov.wales  

Y cyfeiriad post yw: 

Uned Cymorth Gwladwriaethol 
Llywodraeth Cymru 
Parc Cathays 2 
Caerdydd 
CF10 3NQ 
 

  

mailto:state.aid@gov.wales


Atodiad 1 – Rhestr wirio  

Gwybodaeth am y cwmni/y fenter a gynorthwyir 
Cadarnh

ewch 

Tystiolaeth 
Ategol a 

Gyflwynwyd 

Cadarnhau maint  
 

Menter BBaCh 
neu  
fenter fawr (yn gymwys i dderbyn 
cymorth mewn Ardaloedd a 
Gynorthwyir yn unig fel y'u pennir gan 
Fab Cymorth Rhanbarthol y DU)  
 

  

Cadarnhau lleoliad y 
fenter   
 

BBaChau – Erthygl 107 3 (a) 
Erthygl 107 3 (c) Powys,  
 

  

Cadarnhewch NAD yw'r 

fenter a gynorthwyir yn 
perthyn i un o'r sectorau 
canlynol: 
 
 
 

 Pysgodfeydd a dyframaethu 

 Prif brosesau cynhyrchu cynhyrchion 
amaethyddol 

 Glo  

 Dur 

 Adeiladu llongau 

 Ffibrau synthetig 

 Trafnidiaeth 

 Seilwaith, dyrannu a chynhyrchu ynni 

 Meysydd awyr 

 Prosesu a marchnata cynhyrchion 
amaethyddol (1) lle y caiff swm y 
cymorth ei bennu'n seiliedig ar bris 
neu nifer cynhyrchion o'r fath a 
brynwyd gan gynhyrchwyr cynradd 
neu a roddwyd ar y farchnad gan y 
BBaCh dan sylw neu (2) lle bo'r 
cymorth yn amodol ar gael ei 
drosglwyddo'n rhannol neu'n gyfan 
gwbl i'r cynhyrchwyr cynradd 

 

  

Cadarnhewch NAD yw'r 

fenter a gynorthwyir yn 
destun yr un o'r canlynol:  

 Gorchymyn heb ei dalu i adennill 
cymorth y mae'r Comisiwn wedi 
datgan ei fod yn anghyfreithlon ac yn 
anghydnaws â'r farchnad Gyffredin; 

  “cwmni mewn trafferthion” yn unol ag 
ystyr Pennod 2 o ganllawiau'r 
Gymuned ar Gymorth Gwladwriaethol 
ar gyfer achub ac ailstrwythuro 
cwmnïau mewn trafferthion (OJ C 
244, 1.10.2004, t.2). 

 

  

Cadarnhewch nad yw'r cwmni wedi cau cyfleuster gan arwain at 
golli swyddi ar gyfer yr un gweithgaredd neu weithgaredd tebyg 
mewn Aelod-wladwriaeth wahanol yn yr Ardal Economaidd 
Ewropeaidd yn y ddwy flynedd ddiwethaf, neu nad oes ganddo 
gynlluniau pendant i wneud hynny yn y ddwy flynedd nesaf.  

  

Gwybodaeth am y prosiect  

Cadarnhewch mai dyma'r unig brosiect buddsoddi cychwynnol y   



mae'r cwmni (ar lefel grŵp) wedi ceisio cymorth ar ei gyfer yn ardal 
NUTS 3 yn y tair blynedd ddiwethaf (o ddyddiad cychwyn y gwaith).   
Noder: os ydynt wedi derbyn cymorth ar gyfer prosiect 
buddsoddi cychwynnol arall yn yr ardal yn ystod y cyfnod hwn, 
yna caiff y ddau brosiect eu hystyried fel prosiect buddsoddi 
Sengl a dylid eu hasesu fel un prosiect  

Cadarnhewch na wnaeth unrhyw waith ddechrau ar y prosiect cyn y 
cais 

  

Cadarnhewch fod y cwmni wedi cyflwyno cais ysgrifenedig gan 
gynnwys y wybodaeth ganlynol cyn i waith ddechrau ar y prosiect: 

(a) Enw a maint 

(b) Disgrifiad o'r prosiect, gan gynnwys ei ddyddiadau dechrau a 
gorffen 

(c) Lleoliad y prosiect  

(d) Rhestr o gostau'r prosiect 

(e) Y math o arian cyhoeddus sydd ei angen ar gyfer y prosiect 
a'r swm.  
 

  

Seilweithiau ymchwil – Cadarnhewch y bydd y seilwaith ymchwil ar 

gael i bawb ar sail nad yw'n gwahaniaethu 
  

Gwybodaeth am y cymorth  

Cadarnhewch NAD yw'r 

cymorth ar gyfer unrhyw rai 
o'r gweithgareddau 
canlynol: 
 

 Gweithgareddau sy'n gysylltiedig 
ag allforio  

 Cymorth sy'n ddibynnol ar 
ddefnyddio nwyddau domestig yn 
hytrach na nwyddau wedi'u 
mewnforio 

 Er mwyn cau pyllau glo 
anghystadleuol 

 Defnyddio canlyniadau Ymchwil a 
Datblygu ac Arloesi mewn Aelod-
wladwriaethau eraill 

  

Cadarnhewch nad yw'r 
cyfyngiadau canlynol yn 
gymwys 

 Mae'n ofynnol i gwmnïau gael eu 
pencadlysoedd yn y DU neu fod 
wedi'u sefydlu yn y DU yn bennaf 

 Mae'r cwmni dan sylw wedi'i 
gyfyngu i ddefnyddio canlyniadau 
Ymchwil a Datblygu ac Arloesi yn 
y DU yn unig 

  

Cadarnhewch fod y 
cymorth yn ymwneud â 
buddsoddiad 
cychwynnol ar gyfer 
BBaChau ym mhob ardal 
ynghyd â chwmnïau 
mawr mewn ardaloedd 'a'  
 

 Sefydlu sefydliad newydd;  

 Ehangu capasiti sefydliad sydd 
eisoes yn bodoli 

 Arallgyfeirio allbwn y sefydliad i 
gynnyrch newydd, ychwanegol 

 Newid y broses gynhyrchu 
gyffredinol yn llwyr; neu 

 Caffael asedau cyfalaf sy'n 
uniongyrchol gysylltiedig â 
sefydliad sydd wedi cau (neu a 
fyddai wedi cau petai neb wedi'i 
brynu) 
 

  

Cadarnhewch fod y  Sefydlu sefydliad newydd, neu   



cymorth yn ymwneud â 
buddsoddiad 
cychwynnol ar gyfer 
gweithgarwch 
economaidd newydd yn 
yr ardal dan sylw ar gyfer 
cwmnïau yn ardaloedd 'c'  
 
Mae'r un gweithgaredd 
neu weithgaredd tebyg 
yn golygu gweithgaredd 
sy'n dod o dan yr un cod 
NACE 4 digid  

arallgyfeirio gweithgaredd sefydliad 
ar yr amod nad yw'r gweithgaredd 
newydd yr un peth â'r 
gweithgaredd blaenorol a 
gyflawnwyd yn y sefydliad neu'n 
debyg iddo; neu 

 Caffael yr asedau sy'n eiddo i 
sefydliad a oedd wedi neu a fyddai 
wedi cau heb gael ei brynu ar yr 
amod nad yw'r gweithgaredd 
newydd a gaiff ei gyflawni gan 
ddefnyddio'r asedau yr un peth â'r 
gweithgaredd blaenorol a 
gyflawnwyd yn y sefydliad cyn 
caffael neu'n debyg iddo   

Cadarnhewch y math o 
gymorth: 
  
 

 Grant 

 Cymorthdaliadau cyfradd llog 

 Benthyciad (gweler yr amodau 
ychwanegol) 

 Blaendal ad-daladwy  

 Gwarant (gweler yr amodau 
ychwanegol) 

  

Os caiff y cymorth ei ariannu fel benthyciad, cadarnhewch fod y 

grant gros cyfatebol wedi'i gyfrifo ar sail cyfradd gyfeirio'r Comisiwn  
  

Os caiff y cymorth ei ariannu fel gwarant, cadarnhewch fod y grant 
gros cyfatebol (GGE) wedi'i gyfrifo ar sail y premiymau harbwr 
diogel yn Hysbysiad y Comisiwn neu y derbyniwyd y GGE cyn 
gweithredu ar sail Hysbysiad y Comisiwn ar Warantau a bod y 
fethodoleg cyfrifo gymeradwy yn cyfeirio'n benodol at y math o 
warant a'r math o drafodyn sylfaenol yn y fantol yng nghyd-destun 
rhoi'r GBER ar waith. 

  

Blaendaliadau ad-daladwy – cadarnhewch na ellir cynyddu 
uchafswm y dwysedd cymorth a sefydlwyd mewn map cymorth 
rhanbarthol sy'n weithredol ar adeg dyfarnu.  

  

Gwybodaeth am gostau cymwys  

Cadarnhewch 
gymhwysedd y costau a 
gefnogir: 
 

 Asedau diriaethol; 

 Asedau anniriaethol; 

 Costau cyflogau  
 

  

Cadarnhewch fod costau cymwys yn cael eu hategu gan 
ddogfennau clir, penodol a chyfoes 

  

Cadarnhewch fod yr 
asedau yn newydd  

DS Nid yw hyn yn berthnasol i 
BBaChau a chwmnïau a gaiff eu 
cymryd drosodd  

  

Asedau - Cadarnhewch mai dim ond costau ar gyfer asedau y gaiff 
eu prynu gan drydydd partïon nad ydynt yn gysylltiedig â'r prynwr ac 
sy'n cydymffurfio ag amodau'r farchnad sy'n cael eu cynnwys *caiff 
yr amod hwn ei hepgor os bydd aelodau o'r perchnogion gwreiddiol 
neu gyflogai yn cymryd menter fach drosodd  

  

Cadarnhewch fod unrhyw gymorth a roddwyd ar gyfer asedau cyn 
prynu wedi'u didynnu *caiff yr amod hwn ei hepgor os bydd aelodau 
o'r perchnogion gwreiddiol neu gyflogai yn cymryd menter fach 
drosodd 

  

Newid sylweddol yn y broses gynhyrchu: Cadarnhewch y   



canlynol: 
1. Mae'r costau cymwys yn fwy na chost dibrisiant asedau yn 

ystod y tair blynedd gyllidol flaenorol; 
2. Arallgyfeirio'r sefydliad presennol; mae'r costau cymwys yn 

uwch na gwerth llyfr (blwyddyn cyn dechrau ar y gwaith) yr 
asedau a gaiff eu hail-ddefnyddio o 200% o leiaf 

Cadarnhewch y caiff yr 
amodau canlynol eu 
bodloni ar gyfer asedau a 
brydlesir 

 Tir ac adeiladau – prydles yn 

parhau am o leiaf bum mlynedd (3 
ar gyfer BBaChau) ar ôl cwblhau'r 
buddsoddiad 

 Peiriannau – prydlesi ar ffurf 

prydlesi ariannol ac yn cynnwys 
rhwymedigaeth i brynu'r ased ar 
ddiwedd y brydles  

  

Cadarnhewch y caiff yr 
amodau canlynol eu 
bodloni ar gyfer asedau 
anniriaethol 
 
Nodyn ar gyfer cwmnïau 
mawr – mae costau 
asedau anniriaethol yn 
gymwys i gyfyngiad o hyd 
at 50% o gyfanswm y 
costau cymwys ar gyfer y 
buddsoddiad cychwynnol  

 Yn y cwmni yn unig y caiff yr 
asedau eu defnyddio  

 Mae'r asedau yn amorteiddiadwy 

 Caiff yr asedau eu prynu o dan 
amodau'r farchnad gan drydydd 
partïon nad ydynt yn gysylltiedig â'r 
prynwr  

 Mae asedau'r buddiolwr yn 
gysylltiedig â'r prosiect sy'n derbyn 
cymorth am o leiaf bum mlynedd 
(tair ar gyfer BBaChau)  

 

  

Lle y caiff cymorth ei gyfrifo 
ar sail costau cyflogau, 
cadarnhewch y canlynol:  

 

 Ceir cynnydd net yn nifer y 
cyflogeion yn y sefydliad, o 
gymharu â'r cyfartaledd dros y 
flwyddyn flaenorol (dylid didynnu 
unrhyw swyddi a gollwyd) 

 Gellir llenwi pob swydd o fewn tair 
blynedd o gwblhau'r gwaith 

 Caiff swyddi eu cadw yn yr ardal 
am o leiaf bum mlynedd o'r 
dyddiad y cânt eu llenwi (tair ar 
gyfer BBaChau) 

  

Cadarnhewch nad oes 
unrhyw gymorth arall wedi 
cael ei roi ar gyfer yr un 
costau cymwys  

Os yw hyn yn wir, sicrhewch nad yw 
cyfanswm cymorth o'r fath a roddwyd 
o dan y Rheoliad Eithriad Bloc 
Cyffredinol yn fwy na'r dwysedd 
cymorth uchaf na swm uchaf y 
cymorth sy'n gymwys o dan y 
Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol 

  

Gwybodaeth am ddwyseddau cymorth  

Cadarnhewch gyfanswm 
lefel yr HOLL arian 

cyhoeddus (gan gynnwys 
cronfeydd strwythurol) a 
ddyfarnwyd a'i fod o fewn y 
lefelau dwysedd a ganiateir  
 
 

 Bach Canolig Mawr   

Ardaloe
dd 107 
(3)(a) 

45% 35% 25% 

Ardaloe
dd 107 
(3)(c) 

30% 20% 10% 

Prosiect 25% 25% 25% 



mawr 
(cost y 
prosiect 
dros 
€100m) 
107 3(a) 

Prosiect 
mawr 
(cost y 
prosiect 
dros 
€100m) 
107 3(c) 

10% 10% 10% 

Ar gyfer buddsoddiadau 
mawr (dros €50m) 
cadarnhewch fod y 
dwysedd cymorth wedi cael 
ei leihau yn unol â hynny   

Lefel y 
Buddsoddiad 

Y % o gymorth 
rhanbarthol 
perthnasol a 
ganiateir 

Hyd at €50m 100% 

Rhwng €50m a 
€100m 

50% 

Dros £100m 0% 
 

  

Ar gyfer prosiectau Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd – 

Cadarnhewch eich bod wedi defnyddio'r dwysedd cymorth sy'n 
gymwys i'r ardal ac sydd â'r uchafswm cost cymwys   

  

Cadarnhewch fod cyfanswm y cyfraniad nad yw’n gymorth 
cyhoeddus y darparwyd gan y buddiolwr yn o leiaf 25% 

%  

Gwybodaeth am drothwyon hysbysu  

Cadarnhewch nad yw'r cymorth yn uwch na: 
ardaloedd 107 3 (a)                                      €18,750,000 
ardaloedd 107 3 (c)                                       €7,500,000 
 

  

Gwybodaeth am baratoi adroddiadau  

Cadarnhewch, os yw'r cymorth yn fwy na €500,000, eich bod wedi 
casglu'r wybodaeth ganlynol i'w mewnbynnu yng nghronfa ddata'r 
Aelod-wladwriaeth:  

 Enw'r cwmni sy'n derbyn y cymorth;  

 Cod adnabod y cwmni;  

 Y math o gwmni (bach, canolig neu fawr) ar adeg rhoi'r 
cymorth;  

 Y rhanbarth lle mae'r cwmni wedi'i leoli ar lefel NUTS 2 (mae 
atodiad 2 yn cynnwys rhestr o Ardaloedd NUTS 2);  

 Sector y gweithgaredd ar lefel grŵp NACE – mae rhestr o 
godau NACE i'w gweld yn:  

 
http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html 
  

 Swm y cymorth mewn sterling;  

 Offeryn cymorth (grant/cymhorthdal cyfradd llog, benthyciad, 
grant/blaendal ad-daladwy, gwarant, mantais treth neu 
eithriad treth, cyllid risg, arall (nodwch);  

 Dyddiad rhoi'r cymorth;  

 Amcan y cymorth, h.y. ar gyfer beth y caiff ei ddefnyddio? 
Beth rydych yn gobeithio ei gyflawni drwy roi'r cymorth?  

  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html


 Awdurdod sy'n rhoi'r gwarant;  

 Cyfeirnod y mesur cymorth.  
 

Cadarnhewch eich bod wedi rhoi enw cyswllt a gwybodaeth i 
state.aid@gov.wales   

  

  

mailto:state.aid@gov.wales


Atodiad 2 

NUTS* 2 ardal yng Nghymru 

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd  

Blaenau Gwent 

Pen-y-bont ar Ogwr 

Caerffili 

Sir Gaerfyrddin 

Ceredigion 

Conwy 

Sir Ddinbych 

Gwynedd 

Ynys Môn 

Merthyr Tudful 

Castell-nedd Port Talbot  

Sir Benfro 

Rhondda Cynon Taf 

Dinas a Sir Abertawe 

Torfaen 
**Dwyrain Cymru Caerdydd 

Sir y Fflint 

Casnewydd 

Powys 

Bro Morgannwg 

Wrecsam 
 

*NUTS, 'Cyfundrefn Enwi Unedau ar gyfer Ystadegau Tiriogaethol', sef safon 

geo-gôd ar gyfer cyfeirio at isadrannau o Wladwriaethau sy'n Aelodau o'r UE at 

ddibenion ystadegol.  

**Mae Sir Fynwy hefyd yn rhan o Ddwyrain Cymru, ond nid yw'n ardal a gaiff ei 

chwmpasu gan fap yr ardaloedd a gynorthwyir yn y DU ar hyn o bryd.  


