
ASTUDIAETHAU YMCHWIL – PROSIECT GWNAED Â GWLÂN

CYMHWYSTER MEINI PRAWF 

“ Clustnodwyd cyllideb i gomisiynu astudiaethau bach ar bynciau a 
nodwyd gan unigolyn neu grŵp o fusnesau, sy’n rhwystr i ddatblygiad 

busnes o fewn y gadwyn gyflenwi gwlân”
PWY SY’N GYMWYS I YMGEISIO?  
Pob busnes/unigolyn yng Nghymru sydd â diddordeb gweithredol yn y gadwyn gyflenwi 
gwlân.

BETH SY’N GYMWYS?
Ymchwil desg a allai effeithio ar y gadwyn gyflenwi wlân yng Nghymru.

OES ANGEN CYLLID CYFATEBOL?

Na, mae’r astudaiethau yn cael eu hariannu yn llawn ac felly nid oes angen cyllid cyfatebol 
yn yr achos hwn.

FAINT O GYLLID SYDD AR GAEL? 
Cyfanswn y gronfa o £30,000. Rydym wedi amcangyfrif cefnogi hyd at 10 astudiaeth yn 
ystod oes y prosiect, h.y., tua £3,000 yr astudiaeth NODER: bydd y costau’n amrywio!

SUT MAE GWNEUD CAIS? 
Rydym yn anelu ati I fod yn broses organig / hylif gyda chyn lleied o faich gweinyddu â 
phosibl ar randdeiliaid. Cyfeiriwch at y siart llif (ynghlwm) I gael mwy o fanylion am y broses 
ymgeisio.

OES DYDDIAD CAU? 
Bydd y cyllid ar gael ar sail y cyntaf I’r felin trwy gydol oes y prosiect. Bydd y prosiect yn 
weithredol hyd at 30 Mehefin 2023.

 
A FYDD DISGWYL I MI WEITHIO GYDAG ERAILL NEU RANNU’R WYBODAETH?  
Bydd. Bydd parodrwydd I rannu a lledaenu canlyniadau ymhlith aelodau’r clwstwr a 
rhanddeiliaid eraill yn elfen bwysig o’r prosiect. 

PE NA BAWN YN LLWYDDIANNUS YN FY NGHAIS I ARIANNU ASTUDIAETH BETH 
FYDDAI’R CAM NESAF? 
Bydd y tîm yn gwneud pob ymdrech I gyfeirio pob ymholiad nad yw’n gymwys neu’n 
aflwyddiannus I brosiectau/ cyfleoedd cyllido eraill.
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 Ymholiadau cyffredinol ynglŷn a’r broses a meini prawf: I gael eu cyflwyno i 
dîm y prosiect dros e-bôst neu ffôn.  (Ni does dyddiad cau)

1. Problem / Datganiad Her – 
canfod problem / her / rhwystr 
– I’w drafod a’i gyfllwyno i dîm 
y prosiect dros e-bôst / ffôn 
neu arlein (Bydd y Ym yn 
gweithio gyda chi i ddiffinio y 
broblem)

Bydd ceisiadau sydd yn 
ymwneud a datblygiadau 

prosiect  yn cael eu dal tan 
ddiwedd Chwefror 2022

Bydd ceisiadau 
sydd yn ymwneud 

â chefnogaeth 
busnes yn cael eu 
cyfeirio at yr Hwb 

Menter / Buses 
Cymru

2. Gweithdy - Unwaith y bernir ei fod yn gymwys ac yn realis^g, bydd 
Ym y prosiect yn trefnu gweithdy i ddiffinio'r broblem. Bydd croeso i bob 

aelod o'r clwstwr ymuno â'r drafodaeth – yn enwedig y rhai sydd yn 
profi problemau neu heriau tebyg.

3. Briff – Unwaith y bydd consensws ymhlith y rhai a fynychodd y gweithdy, 
bydd staff y prosiect yn draff^o briff (gyda mewnbwn gan y rhanddeiliaid sydd 
â diddordeb) i fynd allan at ddarpar gontractwyr  er mwyn cynnal astudiaeth 

gwmpasu ar y broblem neu her. 

4. Astudiaeth Gwmpasu – Bydd yr astudiaeth yn cael ei chomisiynu'n 
uniongyrchol drwy Fenter Môn, ond bydd y rhanddeiliaid sydd â diddordeb yn 

cael gwybod am y cynnydd drwy gydol y broses

5. Lledaenu – Bydd yr adroddiad terfynol yn cael ei ddosbarthu i'r holl randdeiliaid sy'n 
ymwneud â'r broses a bydd gweithdy terfynol yn cael ei drefnu er mwyn cyflwyno'r 
canfyddiadau / argymhellion. Bydd pob astudiaeth ar gael i bawb drwy ein canolfan 

adnoddau ar-lein fydd yn cael ei hyrwyddo drwy gyfryngau cymdeithasol, partneriaid 
prosiect ac aelodau clwstwr. 


