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Nodyn Cyfarwyddyd ar gyfer Cynllunwyr Digwyddiadau 
Busnes a Threfnwyr Cynadleddau Proffesiynol   
 

Cyflwyniad 

Mae’r nodyn cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor i Gynllunwyr Digwyddiadau Busnes a Threfnwyr 

Cynadleddau Proffesiynol sy’n dymuno gwneud cais am gymorth ariannol gan dîm 

Digwyddiadau Busnes Llywodraeth Cymru. 

Ers 2018, mae Llywodraeth Cymru wedi buddsoddi mewn digwyddiadau busnes gyda’r bwriad 

o ddatblygu cynnyrch, ymgysylltu â’r diwydiant ac annog cynllunwyr digwyddiadau busnes i 

ystyried Cymru fel cyrchfan hyfyw i gynnig cymhellion a chynnal cyfarfodydd, cynadleddau, 

arddangosfeydd a digwyddiadau.    

Yn strategaeth Croeso i Gymru 2020-2025 Blaenoriaethau i’r Economi Ymwelwyr, mae 

Digwyddiadau Busnes yn flaenoriaeth allweddol. Mae teithwyr busnes yn farchnad uchel ei 

gwerth sy’n dychwelyd ar gyfer ymweliadau yn y dyfodol. Fel sector, rydym yn buddsoddi 

mewn cyfleusterau cynadledda a digwyddiadau busnes o’r radd flaenaf. Credwn fod cynyddu 

nifer yr ymwelwyr busnes gwariant uchel i Gymru – mewn ffordd sy’n sensitif i faterion 

amgylcheddol – yn hanfodol i’n hymdrechion ac i ddyfodol tymor byr a thymor hwy economi 

ehangach Cymru. Mae datblygu elfen ryngwladol i’n portffolio darpariaeth a digwyddiadau yn 

un o ymrwymiadau Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru, ac mae ei hangen i apelio 

hyd yn oed at farchnad hynod gystadleuol y DU.  Ein huchelgais yw meithrin lefel newydd o 

alw am Gymru yn rhyngwladol i gefnogi hyn, gan yrru’r lefelau ymweliadau rhyngwladol y tu 

hwnt i filiwn o ymwelwyr y flwyddyn. 

Mae’r grant hwn yn rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddenu mwy o ddigwyddiadau 

busnes rhyngwladol sy’n dod â chynrychiolwyr rhyngwladol a chenedlaethol i Gymru. Câi cyllid 

ei ddyfarnu i gefnogi’r twf mewn cynrychiolwyr rhyngwladol mewn digwyddiad, gan gynyddu 

ei fudd economaidd drwy wariant ychwanegol gan ymwelwyr rhyngwladol, a hefyd drwy annog 

mwy o bosibiliadau buddsoddi a masnachu rhyngwladol i Gymru. 

Mathau o gefnogaeth i ddigwyddiadau: 

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyllid grant o:  

 Hyd at £25,000 fesul digwyddiad busnes.  
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Mae modd i gynigion eithriadol, ag achos busnes cryf yn gefn iddynt, sy’n gofyn am fwy na 
£25,000 y cais, gael eu hystyried fesul achos unigol (yn amodol ar yr arian sydd ar gael).  

Rydym yn croesawu ceisiadau gan wahanol fathau o sefydliadau, gan gynnwys, ond heb fod 
yn gyfyngedig i; berchnogion digwyddiadau busnes, cynllunwyr a sefydliadau rheoli cyrchfan, 
canolfannau cynadledda sy’n cefnogi ceisiadau neu gymdeithasau. Ni all lleoliadau neu 

berchnogion lleoliad gyflwyno ceisiadau. 

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys y meini prawf presennol a sut i wneud cais am 

gymorth ariannol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru ar: https://llyw.cymru/twristiaeth-
digwyddiadau-mawr  

 

Sut byddwn yn asesu eich cais am gyllid: 

Yn dilyn sgwrs gwmpasu gychwynnol ac wedyn trafodaeth gydag un o’n swyddogion 

gwerthuso, gofynnir i chi lenwi holiadur a fydd yn ein galluogi i farnu a yw eich digwyddiad 

busnes yn cwrdd â blaenoriaethau strategol Digwyddiadau Cymru. Bydd eich cynigion yn cael 

eu hasesu yn erbyn cyfres o feini prawf ac, wrth lenwi’r holiadur, mae’n bwysig eich bod yn 

cynnwys tystiolaeth gadarn sy’n dangos sut mae eich digwyddiad yn bodloni’r meini prawf. Ar 

gyfer digwyddiadau busnes sy’n bodoli’n barod, dylech ddefnyddio data hanesyddol o 

ddigwyddiadau busnes blaenorol. Ar gyfer digwyddiadau busnes newydd, cyfeiriwch at 

unrhyw ymchwil i ddigwyddiadau o natur a graddfa debyg. Yn ogystal, bydd angen i chi 

ddangos tystiolaeth a chynnwys cadarnhad fod gennych gefnogaeth i’ch digwyddiad mewn 

egwyddor gan yr Awdurdod Lleol, y bartneriaeth cyrchfan ac unrhyw bartner cysylltiedig arall.  

 

Ar hyn o bryd, rydym yn targedu’n buddsoddiad at ddigwyddiadau busnes sy’n denu 

cynrychiolwyr rhyngwladol a chenedlaethol i Gymru.  Darperir copïau o’r holiadur asesu 

a’r meini prawf gyda’r nodyn cyfarwyddyd hwn.  

Dylid dychwelyd yr holiadur at y swyddog gwerthuso a gynhaliodd y drafodaeth gychwynnol.  

Cynghorir ymgeiswyr posibl i beidio â llenwi a chyflwyno holiadur heb gael trafodaeth 

gychwynnol i ddechrau. Os yw eich cais yn bodloni’r meini prawf, bydd y digwyddiad yn 

gymwys i wneud cais am gyllid ond nid oes gwarant y bydd pob digwyddiad yn cael ei ystyried 

yn briodol neu’n cael cynnig cyllid grant.  

Byddwn yn asesu eich profiad o reoli digwyddiadau busnes a hyfywdra cyffredinol eich 

cynigion, a hynny’n ariannol ac o ran sicrhau effaith gadarnhaol hirdymor ar Gymru. Bydd 

angen i ddigwyddiadau a gynhelir dro ar ôl tro a digwyddiadau sy’n cylchdroi ddangos sut y 

bydd buddsoddiad strategol y Llywodraeth yn arwain at gynaliadwyedd ariannol o fewn cyfnod 

penodol, ar ddiwedd 3 blynedd fel arfer.  

Mae Digwyddiadau Cymru – Digwyddiadau Busnes yn tynnu sylw at bwysigrwydd 

partneriaethau cryf a dylai’r cynllun busnes ar gyfer darparu eich digwyddiad edrych ar 

gyfleoedd i ffurfio perthnasoedd strategol newydd a datblygu ffyrdd newydd o gydweithio â 

phartneriaid cyhoeddus a phreifat ar draws ffiniau daearyddol, sefydliadol a sectoraidd.  

Os ydym yn fodlon bod eich cynigion o ran y digwyddiad yn cyd-fynd yn agos â blaenoriaethau 

strategol Digwyddiadau Cymru – Digwyddiadau Busnes, byddwn yn trafod gyda chi yr ystod 

o fanteision ac allbynnau strategol y byddem yn disgwyl iddynt gael eu darparu yn gyfnewid 

https://llyw.cymru/twristiaeth-digwyddiadau-mawr
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am ein buddsoddiad yn eich digwyddiad. Mae’r trafodaethau hyn wedi’u bwriadu hefyd i fynd 

â ni at y pwynt lle gallwn ddweud wrthych a fyddem yn barod i argymell cyllid Digwyddiadau 

Cymru – Digwyddiadau Busnes ar gyfer eich digwyddiad.  

Amserlen 

Nid oes ‘cylchoedd gwneud cais’ wedi’u pennu, ond dylid cyflwyno holiaduron asesu Cam1 

wedi’u cwblhau heb fod yn hwyrach na’r 30ain o Fehefin yn y flwyddyn yn union cyn y flwyddyn 

ariannol y cynhelir eich digwyddiad chi ynddi.  O dan amgylchiadau eithriadol, gellir ystyried 

ceisiadau am gyllid ar ôl y dyddiad hwn ond bydd hyn yn ddibynnol ar y cyllidebau a fydd ar 

gael ac ar flaenoriaethau eraill a fydd yn cystadlu ar y pryd. Ni chaniateir unrhyw daliadau 

ymlaen llaw ar gyfer blynyddoedd ariannol yn y dyfodol, ond gellir cynnal y digwyddiad ei hun 

mewn blynyddoedd sydd yn y dyfodol. 

 

Gwneud penderfyniadau: 

Unwaith y bydd yr holl ddogfennau y gofynnwyd amdanynt wedi dod i law, bydd y cais yn cael 

ei adolygu a byddwn yn ymdrechu i gwblhau ein hasesiad a rhoi penderfyniad i chi o fewn 4-

6 wythnos.  

 

Pwrpas arian grant Digwyddiadau Cymru – Digwyddiadau Busnes: 

Ni fydd ein cyllid grant yn cael ei ddarparu ar gyfer costau craidd megis costau llogi lleoliad 

neu ystafelloedd gwely, ond gellir ei ddefnyddio i gefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau 

busnes, megis: 

 Cyfraniad ariannol e.e. Ffïoedd cofrestru yn gysylltiedig â'r digwyddiad 
 Disgownt teithio / negodi prisiau teithio is i gynadleddwyr yn y gyrchfan ac o’i 

chwmpas yn ogystal ag yn ôl ac ymlaen i'r gyrchfan  

 Derbyniad dinesig â chefnogaeth 
 Ymdrechion marchnata i gefnogi’r digwyddiad a’i hyrwyddo, gan gynnwys brandio 

a mannau croesawu 
 Cefnogaeth farchnata i’r cynadleddwyr, h.y. mapiau o’r ddinas, llyfrynnau a 

deunydd marchnata. 
 
Bydd cymorth i werthu’r cysyniad yn rhan o’r hyn a gynigir gan Digwyddiadau Cymru. Bydd 

Digwyddiadau Cymru yn ceisio cefnogi lle bo’n briodol gyda llythyrau o gefnogaeth gan 
Weinidogion a bydd staff Llywodraeth Cymru yn cefnogi’r broses o gyflwyno cynnig fel sy’n 
cael ei ystyried yn angenrheidiol ac yn addas i’r broses.  

 

Sylwer: 

 Telir y grantiau ar ffurf ôl-daliadau ar sail ad-dalu costau cymwys gwirioneddol y 
prosiect. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddarparu hawliadau grant 
wedi’u cwblhau i dynnu arian i lawr, a rhaid iddynt gynnwys copïau o anfonebau a 

derbynebau fel tystiolaeth o daliad, ynghyd ag adroddiad monitro prosiect ochr yn ochr 
â phob hawliad grant.  
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 Cynghorir ymgeiswyr y bydd gofyn integreiddio brand cymeradwy Llywodraeth Cymru 
mewn unrhyw weithgaredd marchnata sy’n cael ei ariannu o’r rhaglen hon.  

 Mae’r cyfle hwn i gael cyllid grant yn cael ei weithredu gan Lywodraeth Cymru fel 

cynllun de minimis. Os byddwch yn llwyddiannus, bydd angen i chi ddatgan yn 
ysgrifenedig yr holl ffynonellau eraill o gymorth de minimis y mae eich sefydliad (ac 
unrhyw sefydliad cysylltiedig) wedi’u derbyn dros y flwyddyn ariannol gyfredol a’r ddwy 
flynedd ariannol flaenorol. Am fanylion pellach, gweler Canllawiau Cymorth 

Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys manylion y Rheoliad de minimis.  
Cofiwch fod rhaid i unrhyw arian a ddyfernir fod o fewn terfynau Cymorth 
Gwladwriaethol, gan fod y gronfa hon yn cael ei darparu o dan gymorth de 

minimis. Os bydd cyfanswm y cyllid o ffynonellau’r Wladwriaeth yn fwy na €200,000 
o gymorth de minimis dros gyfnod o flwyddyn ariannol dreigl (ar y gyfradd gyfnewid 
berthnasol), yna ni allwn ddyfarnu’r grant.  

 Os byddwch yn llwyddiannus, byddwn yn cynnal archwiliad credyd o’ch sefydliad ac 
archwiliadau diwydrwydd dyladwy eraill angenrheidiol. Bydd angen i chi hefyd 

ddarparu cadarnhad o’ch statws adfer TAW.  

https://llyw.cymru/cymorth-gwladwriaethol
https://llyw.cymru/cymorth-gwladwriaethol

