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Cefndir 

Gall awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio darpariaethau seilwaith GBER (yn Erthyglau 
55 a 56) i roi cymorth i sefydliadau ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith chwaraeon ac 
amlswyddogaethol a seilwaith lleol sy'n cyfrannu ar lefel leol at wella'r amgylchedd 
busnes a defnyddwyr a moderneiddio a datblygu'r sail ddiwydiannol. Hefyd, gellir 
darparu cymorth i dalu costau gweithredu seilwaith chwaraeon ac amlswyddogaethol. 
 
Fodd bynnag, ceir rhai mathau o seilwaith na chânt eu cwmpasu gan yr eithriadau 
hyn,  sef: 
 

 parciau hamdden; 

 gwestai; 

 seilwaith band eang; 

 seilwaith ymchwil; 

 seilwaith ynni; 

 seilwaith porthladdoedd; 

 seilwaith meysydd awyr;  

 seilwaith pwrpasol (h.y. wedi'i ddatblygu ar gyfer un neu fwy o ddefnyddwyr a 
ddiffiniwyd ymlaen llaw).  

 
Y rheswm dros hyn yw bod y mathau hyn o seilwaith, ar y cyfan, wedi'u cwmpasu gan 
rannau gwahanol o GBER (Cymorth Rhanbarthol, Diogelu'r Amgylchedd, Band Eang 
a Mesurau Ymchwil a Datblygu ac Arloesi).  
 

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

Seilwaith Lleol a Chwaraeon/Amlswyddogaethol y Rheoliad Eithriad Bloc Cyffredinol 

(GBER). Nid crynodeb o GBER yw'r canllaw hwn. I swyddogion Llywodraeth Cymru, 

awdurdodau lleol, a sefydliadau sy'n derbyn cymorth 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 noder bod y gyfraith yn newid 

yn gyson. 

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

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

20170710&qid=1513261597398&from=EN 

Gellir gweld canllaw ymarferol ar GBER yn: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf  

PWYSIG – dylech ddefnyddio'r canllaw hwn ar y cyd â'r fersiwn lawn o GBER a'r 

ddogfen gofrestru sy'n gymwys i'ch cynllun.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&qid=1513261597398&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20170710&qid=1513261597398&from=EN
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf


Caniateir y math hwn o Gymorth Gwladwriaethol am fod y Comisiwn Ewropeaidd yn 

cydnabod y rhan bwysig y mae gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn ei chwarae 

o fewn yr UE.  Hefyd, mae'r Comisiwn yn cydnabod rôl bwysig mynediad at seilwaith 

lleol yn y broses o ddatblygu busnesau.    

Defnyddio un o gynlluniau Seilwaith GBER 

Er mwyn rhedeg un o gynlluniau Seilwaith GBER, rhaid rhoi'r gweithdrefnau cywir ar 

waith.   

Cam 1 – Cadarnhewch fod darpariaethau GBER yn gymwys 

A yw'r cyllid ar gyfer: 

(a) Seilwaith chwaraeon a ddefnyddir gan fwy nag un sefydliad proffesiynol (neu 

nad yw'n broffesiynol)? 

(b) Cyfleuster amlswyddogaethol sy'n cynnig gwasanaethau hamdden neu 

ddiwylliannol yn benodol? 

(c) Adeiladu neu uwchraddio seilwaith lleol sy'n cyfrannu at wella'r amgylchedd 

busnes/defnyddwyr neu'n gwella'r sail ddiwydiannol?    

Os ydych wedi ateb ‘ydy’ i un o'r senarios uchod, yna mae'n debygol y bydd 

darpariaethau Seilwaith GBER yn gymwys. 

Cam 2 - Nodwch y cofrestriad Cymorth Gwladwriaethol cywir 

Rhaid cofrestru pob Cynllun Seilwaith GBER gyda'r Comisiwn.  

 Os ydych yn gweithio i Lywodraeth Cymru (neu os ydych yn rhedeg cynllun ar ran 

Llywodraeth Cymru) gallwch ddefnyddio'r cofrestriad canlynol: 

SA.49702 Cynllun cymorth Llywodraeth 
Cymru i Brosiectau Seilwaith 
chwaraeon, amlswyddogaethol a 
lleol 

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

 

Nid oes angen i chi gofrestru cynllun newydd.  

Os nad yw'r cofrestriad hwn yn gymwys i chi (e.e. os mai awdurdod lleol ydych 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  

Cam 3 – Sicrhewch fod y cymorth rydych am ei roi yn gydnaws â holl amodau 

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 

https://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/infrastructure-projects/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/infrastructure-projects/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/funding/state-aid/gber/schemes/infrastructure-projects/?skip=1&lang=cy
mailto:state.aid@gov.wales


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. 

Rhestr wirio A Cymorth ar gyfer seilwaith chwaraeon ac amlswyddogaethol  

Rhestr wirio B Cymorth ar gyfer seilwaith lleol 

 
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 – A yw'r 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 (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, ernes, eithriad neu fantais dreth, 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? 

 Awdurdod sy'n rhoi'r cymorth; 

 Cyfeirnod y mesur cymorth. 

  

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


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 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 Seilwaith 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 A – Cymorth ar gyfer seilwaith chwaraeon ac 

amlswyddogaethol  

Gwybodaeth am y cwmni/y fenter a gynorthwyir 
Cadarnhewch 

/ 

Tystiolaeth 
Ategol a 

Gyflwynwyd 

Cadarnhewch NAD 

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

 Pysgodfeydd a dyframaethu; 

 Prif brosesau cynhyrchu cynhyrchion 
amaethyddol; 

 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). 

 

  

Gwybodaeth am y seilwaith 
Cadarnhewch NAD yw'r seilwaith a gynorthwyir yn barc 

hamdden nac yn gyfleuster gwesty. 
 

 
 

 

Seilwaith chwaraeon yn unig – cadarnhewch fod y seilwaith yn 

cael ei ddefnyddio gan fwy nag un defnyddiwr chwaraeon 
proffesiynol neu ddefnyddiwr chwaraeon nad yw'n broffesiynol. 
 

  

Seilwaith chwaraeon yn unig – cadarnhewch nad oes un clwb 

chwaraeon yn defnyddio'r cyfleuster am fwy nag 80% o'r amser 
bob blwyddyn. 
 

  

Seilwaith amlswyddogaethol yn unig – cadarnhewch fod y 

seilwaith yn amlswyddogaethol gan gynnig gwasanaethau 
hamdden neu ddiwylliannol. 
 

 
 
 

 

Cadarnhewch y bydd y seilwaith ar gael i sawl defnyddiwr ar sail 
mynediad agored. 
 

  

Os oes un defnyddiwr neu fwy yn ariannu'r cyfleuster fwy na 
30%, cadarnhewch y bydd y trefniadau ar gyfer mynediad ffafriol 
ar gael i'r cyhoedd eu gweld. 
 

 
 
 

 



Seilwaith chwaraeon yn unig – cadarnhewch y bydd yr 

amodau prisio i'w defnyddio gan glybiau chwaraeon proffesiynol 
ar gael i'r cyhoedd eu gweld. 
 

  

Cadarnhewch fod unrhyw ymddiriedaeth a roddir i drydydd parti 
ar gyfer adeiladu, uwchraddio a/neu redeg y seilwaith yn destun 
proses agored a thryloyw, yn unol â rheolau caffael yr UE. 
 

 
 

 

Gwybodaeth am y 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 faint ohono.  
 

  

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; 

 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 y math 
o gymorth: 
  
 

 Grant; 

 Cymhorthdal cyfradd llog; 

 Benthyciad; 

 Blaendal ad-daladwy; 

 Ernes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gwybodaeth am gostau cymwys 

Cadarnhewch gymhwysedd y 
costau buddsoddi a gefnogir: 
 

 Asedau diriaethol; 

 Asedau anniriaethol. 

 
 

 

Cadarnhewch gymhwysedd y 
costau gweithredu a gefnogir:  

Gan gynnwys y canlynol ond 
heb fod yn gyfyngedig iddynt: 

 
 

 



 Costau personél; 

 Deunyddiau; 

 Gwasanaethau a 
gontractwyd; 

 Cyfathrebu; 

 Ynni; 

 Cynnal a chadw; 

 Rhent; 

 Gweinyddu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cadarnhewch fod taliadau anghymeradwyaeth a chost y cyllid 
wedi'u cefnogi naill ai o dan y costau buddsoddi neu'r costau 
gweithredu (ond nid y ddau). 
 

 
 
 

 

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 y cymorth  
Cymorth buddsoddi Cadarnhewch nad yw'r cymorth a 

ddyfernir yn fwy na'r gwahaniaeth 
rhwng y costau cymwys ac elw 
gweithredu'r buddsoddiad (dylai'r elw 
gweithredu gael ei ddidynnu o'r 
costau cymwys ymlaen llaw ar sail 
amcanestyniadau rhesymol neu drwy 
adfachu). 
 

  

Cymorth gweithredu Cadarnhewch na fydd y cymorth a 
ddyfernir yn fwy na'r colledion 
gweithredu dros y cyfnod perthnasol. 
Bydd hyn yn cael ei sicrhau ymlaen 
llaw, yn seiliedig ar amcanestyniadau 
rhesymol, neu drwy system adfachu. 
 

  

Trefniant amgen: Os yw swm y cymorth yn llai na €1m, bydd 
dwysedd y cymorth yn 80% neu'n llai. 
 

  

Gwybodaeth am drothwyon hysbysu 

Cymorth buddsoddi – cadarnhewch fod swm y cymorth yn llai 
na €30m a bod cyfanswm costau'r prosiect yn llai na €100m. 
 

 
 
 

 

Cymorth gweithredu – cadarnhewch fod swm y cymorth yn 
llai na €2m fesul darn o seilwaith bob blwyddyn. 
 

  

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, ernes, eithriad neu fantais dreth, 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? 

 Awdurdod sy'n rhoi'r cymorth; 

 Cyfeirnod y mesur cymorth. 
 

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

 
 
 

 

  

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
mailto:state.aid@gov.wales


Atodiad – 1 Rhestr wirio B – Cymorth ar gyfer seilwaith lleol 

Gwybodaeth am y cwmni/y fenter a gynorthwyir 
Cadarnhewch 

/ 

Tystiolaeth 
Ategol a 

Gyflwynwyd? 

Cadarnhewch NAD yw'r 

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

 Pysgodfeydd a dyframaethu; 

 Prif brosesau cynhyrchu 
cynhyrchion amaethyddol; 

 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). 

 

  

Gwybodaeth am y seilwaith 

Cadarnhewch nad 
unrhyw un o'r canlynol 
yw'r seilwaith: 

 Seilwaith band eang; 

 Seilwaith ymchwil; 

 Seilwaith ynni; 

 Seilwaith meysydd awyr; 

 Seilwaith porthladdoedd; 

 Seilwaith pwrpasol (seilwaith a 
adeiledir ar gyfer 
ymgymeriad(au) a ddiffiniwyd 
ymlaen llaw sydd wedi'i deilwra 
ar gyfer anghenion yr 
ymgymeriad hwnnw/yr 
ymgymeriadau hynny). 
 

  

Cadarnhewch fod unrhyw ymddiriedaeth a roddir i drydydd 
parti ar gyfer adeiladu, uwchraddio a/neu redeg y seilwaith 
yn destun proses agored a thryloyw, yn unol â rheolau 
caffael yr UE. 
 

  



Cadarnhewch y bydd y seilwaith ar gael i ddefnyddwyr ar 
sail agored a thryloyw nad yw'n gwahaniaethu. 
 

  

Cadarnhewch y bydd unrhyw ffi am werthu neu ddefnyddio'r 
seilwaith yn cyd-fynd â phris y farchnad. 
 

  

Gwybodaeth am y 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 faint ohono.  
 

  

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; 

 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 y math o 
gymorth: 
  
 

 Grant; 

 Cymhorthdal cyfradd llog; 

 Benthyciad; 

 Blaendal ad-daladwy; 

 Ernes. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Gwybodaeth am gostau cymwys 



Cadarnhewch gymhwysedd 
y costau buddsoddi a 
gefnogir: 
 

 Asedau diriaethol; 

 Asedau anniriaethol. 

 
 

 

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 y cymorth  
Cadarnhewch fod swm y cymorth yn llai na'r gwahaniaeth 
rhwng costau cymwys y seilwaith a'r elw gweithredu drwy 
gydol oes y seilwaith.  Rhaid i'r elw gweithredu gael ei 

ddidynnu o'r costau cymwys ymlaen llaw, ar sail 
amcanestyniadau rhesymol, neu drwy system adfachu.  

 

  

Gwybodaeth am drothwyon hysbysu 

Cadarnhewch fod swm y cymorth yn llai na €10m 
 

 
 

 

Cadarnhewch fod costau'r prosiect yn llai na €20m 
 

 
 

 

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, ernes, eithriad neu fantais dreth, 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? 

 Awdurdod sy'n rhoi'r cymorth; 

 Cyfeirnod y mesur cymorth. 
 

 

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

  

 

http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html
mailto:state.aid@gov.wales

