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i Gymru



Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru ar hyn o bryd yn cynnal rhaglen o
weithgareddau er mwyn helpu i lywio a gwella polisïau ac arferion
arloesi yng Nghymru. 
Mae hon yn rhaglen amserol yn sgil cyhoeddi Strategaeth Arloesi BEIS
ar gyfer y DU, Bil yr Asiantaeth Ymchwil a Dyfeisio Blaengar, a
phwysigrwydd cynyddol agenda sy'n seiliedig ar leoedd. Yn Adolygiad
Cynhwysfawr o Wariant Trysorlys EM 2021 gwnaed ymrwymiad cryf i
gynyddu cyllid ymchwil a datblygu (YaD) i £20 biliwn erbyn 2024-25,
cynnydd o 35% o gymharu a'r lefelau ariannu presennol.
Roedd Papur Gwyn Llywodraeth y DU ar Godi'r Gwastad yn amlinellu'r
uchelgais y byddai cyfran fwy o wariant y llywodraeth ar YaD dros y tair
blynedd nesaf yn cael ei fuddsoddi y tu allan i Dde-ddwyrain Lloegr
Fwyaf yn y DU. Os llwyddir i gyflawni hyn, bydd amryw o filiynau o gyllid
ychwanegol ar gael y tu allan i'r triongl aur, gan gymryd cam mawr tuag
at leihau'r diffyg a nodwyd yn flaenorol yn adroddiad Thomas Forth a
Richard A.L. Jones The Missing 4 Billion: Making R&D work for the whole
UK  i Nesta, 2020. 
Mae'n debygol y bydd Adolygiad Nurse o'r tirlun trefniadol ar gyfer
ymchwil, datblygu ac arloesi hefyd yn ysgogi newidiadau pellach i bolisi
BEIS. 
Ar yr un pryd, mae Llywodraeth Cymru yn adolygu ei pholisïau arloesi
ac ar hyn o bryd yn datblygu strategaeth drawslywodraethol integredig
newydd ar gyfer arloesi. Mae'r Bil Addysg Drydyddol ac Ymchwil
(Cymru) yn mynd rhagddo drwy'r Senedd, ac yn cynnig diwygio'r
trefniadau ar gyfer rheoleiddio a chyllido addysg ac ymchwil ôl-16 o dan
Gomisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CADY) newydd, a fyddai'n
disodli Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC). 
Mae Cymru hefyd yn addasu i dirlun ariannu nad yw'n cynnwys arian o
Gronfeydd Strwythurol Ewrop, a oedd yn gwneud cyfraniad sylweddol
tuag at ddatblygu capasiti a photensial cydweithredol ymchwil a
datblygu Cymru. Bydd Rhwydwaith Arloesi Cymru (WIN) yn gweithio i
fanteisio ar amrywiaeth y sefydliadau yng Nghymru, drwy weithgarwch
ar y cyd.

Ym mis Ionawr 2022, cynhaliodd y Gymdeithas drafodaeth a oedd yn
ystyried rôl parciau gwyddoniaeth yn y dirwedd arloesi. Cynhelir yr holl
sesiynau bord gron o dan Reolau Chatham House, a dyma'r adroddiad
ar brif bwyntiau'r trydydd digwyddiad, heb briodoli unrhyw sylwadau
nac enwi unrhyw un o'r cyfranwyr. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1029974/Budget_AB2021_Web_Accessible.pdf
https://media.nesta.org.uk/documents/The_Missing_4_Billion_Making_RD_work_for_the_whole_UK_v4.pdf
https://llyw.cymru/addysg-drydyddol-ac-ymchwil-cymru
https://llyw.cymru/comisiwn-addysg-drydyddol-ac-ymchwil


 

 

Rôl parciau gwyddoniaeth mewn strategaethau arloesi 

Roedd y trydydd cyfarfod bord gron yn ein cyfres 

yn ystyried parciau gwyddoniaeth a'u rôl mewn 

arloesi yng Nghymru. Roedd y siaradwyr yn 

cynnwys cynrychiolwyr o dri pharc gwyddoniaeth 

yng Nghymru: M-Sparc, ArloesiAber a SBARC, yn 

ogystal â siaradwr o Cambridge Enterprise – 

gwasanaeth trosglwyddo gwybodaeth ac effaith 

ymchwil Prifysgol Caergrawnt. Roedd Parc 

Gwyddoniaeth Caergrawnt, a sefydlwyd ym 1970, 

yn brosiect arloesol, er bod yr ecosystem ymchwil 

ac arloesi y mae’n gweithredu ynddi yn wahanol 
iawn i dirlun ymchwil ac arloesi Cymru. Er 

enghraifft, ceir 30 o barciau gwyddoniaeth a 

thechnoleg o fewn radiws o 7.5 milltir i ganol 

Caergrawnt. Serch hynny, datgelodd y drafodaeth 

arsylwadau defnyddiol ar gyfer arloesi yng 

Nghymru. 

 

Parc 

Gwyddoniaeth 

Caergrawnt 

M-Sparc 

Agorwyd ym 1970 - parc 

gwyddoniaeth 

cyntaf y DU 

Agorwyd yn 2018 

Dros 140 o gwmnïau ar 

y safle 

35 o gwmnïau tenant, 

7 tenant rhithiol arall 

ArloesiAber SBARC 

Agorwyd yn 2021 Yn agor yn nhymor y 

gwanwyn 2022 - parc 

gwyddorau cymdeithasol 

cyntaf y byd 

21 o denantiaid ac 

aelodau, 6 chanolfan / 

chyfleuster 

12 canolfan/grŵp wedi'u 
cadarnhau 

 

Parciau Gwyddoniaeth yng Nghymru 
 

Mae datblygiad parciau gwyddoniaeth a arweinir 

gan brifysgolion yn arwydd o'r gwerthfawrogiad 

cynyddol o bwysigrwydd lle mewn strategaeth 

ymchwil ac arloesi. Mae parciau gwyddoniaeth yn 

chwarae rhan bwysig wrth gysylltu 

gweithgareddau ymchwil â chyfleoedd 

masnachol, ac mae prifysgolion blaenllaw'r DU i 

gyd yn ymwneud yn weithredol â darparu 

seilwaith 'caledwedd' yn eu hardaloedd i hwyluso 

gweithgareddau arloesi. 

 

Gellid ystyried bod cwblhau tri pharc 

gwyddoniaeth wedi'u harwain gan brifysgolion 

yng Nghymru (M-Sparc, ArloesiAber a Sbarc), yn 

rhan o'r duedd ehangach hon. Roedd y grŵp yn 
croesawu'r datblygiadau newydd hyn yng 

Nghymru yn fawr, yn enwedig gan na wnaeth 

prosiect Tecniwm Awdurdod Datblygu Cymru o 

ddechrau'r ganrif hon wireddu ei botensial. Roedd 

y prosiect yn anelu i gysylltu addysg uwch â 

chyfleoedd masnachol, ac erbyn hyn yn cael ei 

ystyried yn fethiant costus. Nodwyd mai'r 

gwahaniaeth allweddol yn y parciau 

gwyddoniaeth a oedd newydd eu datblygu yng 

Nghymru oedd eu natur llawr gwlad, yn wahanol i 

gynllun Tecniwm a oedd i raddau helaeth yn 

brosiect o'r brig i lawr. Roedd y drafodaeth hefyd 

yn myfyrio ar y manteision a gynigir gan 

brifysgolion fel tenantiaid angori - hirhoedledd, 

diben a gweledigaeth glir. 

 

Parc Gwyddoniaeth Menai (M-Sparc) 

M-Sparc oedd y parc gwyddoniaeth pwrpasol 

cyntaf a ddatblygwyd yng Nghymru ac fe’i 
hagorwyd yn 2018. Mae'r parc wedi'i leoli ar 

Ynys Môn, ac ym mherchnogaeth lwyr Prifysgol 

Bangor. Prif nod y cyfleuster yw cysylltu ymchwil 

academaidd a busnesau, yn bennaf ym meysydd 

TGCh, carbon isel, ynni a'r amgylchedd. Mae M-

Sparc yn darparu seilwaith a chymorth busnes i 

gwmnïau o bob maint, sy'n dymuno tyfu ac 

arloesi. 

 

Mae M-Sparc yn cynnig rhith-denantiaethau yn 

ogystal â gofodau ffisegol, fu'n fuddiol yn ystod 

pandemig y coronafeirws. Mae'r Parc yn 

ymgysylltu'n weithredol â'r gymuned leol, ac 

mae mentrau allweddol yn targedu 

cenedlaethau iau yn arbennig. Er enghraifft, 

mae'r rhaglen Sgiliau Academi  a lansiwyd yn 

ddiweddar yn ceisio helpu pobl ifanc i gael 

https://www.iwa.wales/agenda/2013/06/learning-lessons-from-welsh-flagship-policy/
https://m-sparc.com/cy/
http://www.m-sparc.com/news-and-events/m-sparc-launches-skills-academy


 

 

mynediad i yrfaoedd digidol drwy leoliadau 

gwaith cyflogedig ac mae gwersi ar-lein ar 

bynciau STEM yn cael eu cynnig i ddisgyblion 

ysgol uwchradd. Mae M-Sparc hefyd yn awyddus 

i ddenu pobl sydd wedi gadael Gogledd Cymru i 

ddychwelyd i'r rhanbarth a sefydlu busnesau yn 

y parc. Enghraifft diweddar yw'r ymgyrch sy'n 

cael ei chynnal ar hyn o bryd o'r enw Dewch yn 

ôl.  Ac ystyried y cynlluniau i ehangu'r parc, yn 

ogystal â'r ymgysylltu gweithredol â'r gymuned 

leol a rhanbarthol, mae'n ymddangos yn 

gynyddol y bydd M-Sparc yn chwarae rhan 

bwysig er mwyn ysgogi'r ecosystem arloesi ac 

economi Gogledd Cymru. 

 

Campws Arloesi a Menter Aberystwyth 

ArloesiAber 

ArloesiAber yw ail barc gwyddoniaeth Cymru a 

arweinir gan brifysgol, ac fe'i hagorwyd yn 2021. 

Mae’r parc wedi’i leoli ar gampws Gogerddan 
Prifysgol Aberystwyth, ac mae’n darparu 
cyfleusterau ac arbenigedd sy'n arwain y byd ym 

maes ymchwil drosiadol mewn biotechnoleg, 

amaeth-dechnoleg, a’r sectorau bwyd a diod. 
 

Prif rôl ArloesiAber yw creu amgylchedd risg isel i 

gwmnïau brofi, dilysu a buddsoddi yn eu 

cynnyrch/gwasanaethau. Mae ArloesiAber yn ei 

ddisgrifio ei hun fel 'gwesty datblygu' neu 

'ddeorfa fusnes', ac yn llenwi'r bwlch mewn 

darpariaeth cyfleusterau ymchwil ac arloesi 

trosiadol yn y DU. Mae cyfleusterau deori 

ArloesiAber eisoes yn llawn, gyda mwy o 

gwmnïau'n disgwyl am le. Amcangyfrifir mai cost 

y prosiect oedd £43.5m, wedi'i gyllido drwy'r 

rhaglen ERDF, Ymchwil ac Arloesi'r DU, yn ogystal 

â Phrifysgol Aberystwyth. Yn ddiweddar, 

llwyddodd ArloesiAber i sicrhau £1.2m o Gronfa 

Adnewyddu Cymunedol Llywodraeth Cymru. 

Mae'n bwriadu defnyddio'r arian i gynnal rhaglen 

BioAccelerate  a chyfres Pad Lansio Dan 

Arweiniad Her Canolbarth Cymru . Bydd cynllun 

BioAccelerate yn gweithio i ddenu syniadau 

newydd ym meysydd arbenigol ArloesiAber a'u 

troi'n gynnyrch masnachol hyfyw. Mae'r Pad 

Lansio Dan Arweiniad Her yn canolbwyntio ar 

ddatblygu dulliau newydd o ddatrys problemau 

yn y sector cyhoeddus ac mewn cymdeithas. 

Ystyrir hyn yn rhan allweddol o genhadaeth 

ddinesig y brifysgol i dyfu'r sylfaen 

entrepreneuraidd yn y rhanbarth. 

 

Parc Ymchwil Gwyddorau 

Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd 

(SBARC) 

Bydd SBARC yn agor yn nhymor y Gwanwyn 

2022. Dyma barc Gwyddorau Cymdeithasol 

cyntaf y byd a bydd yn creu gofod newydd ym 

Mhrifysgol Caerdydd a fydd yn hyrwyddo 

cydweithredu cynhyrchiol rhwng ymchwil 

gwyddorau cymdeithasol a chymdeithas - gan 

gynnwys llunwyr polisi a'r trydydd sector, yn 

ogystal â phartneriaid y diwydiant - er mwyn 

datrys problemau cymhleth mewn cymdeithas. 

Un o'r prif weithgareddau fydd cynhyrchu 

prototeipiau a syniadau y gellir eu profi gyda 

dinasyddion a defnyddwyr terfynol. Mae adeilad 

SBARC wedi’i ddylunio i fod yn ganolbwynt ar 
gyfer ymchwil gwyddorau cymdeithasol ar draws 

y Brifysgol, a bydd yn darparu ar gyfer 

ymwelwyr, partneriaid allanol yn ogystal â 

digwyddiadau creadigol. 

 

Mae adeilad SBARC hefyd yn cynnwys unedau 

masnachol a labordai ar gyfer busnesau deillio a 

busnesau newydd, ac yn cynnwys cyfleusterau 

sy'n cynorthwyo cydweithredwyr i ddod â 

syniadau'n fyw, gan gynnwys   RemakerSpace a 

chanolfan ddelweddu. Elfen allweddol o sbarc 

yw'r ardaloedd cyffredin cymdeithasol sy'n creu 

amgylchedd sy'n annog creadigrwydd, arloesi a 

chydweithio. Yr adeilad yw'r ychwanegiad 

diweddaraf at Gampws Arloesi'r brifysgol. 

 

Parciau gwyddoniaeth a datblygiad 

economaidd seiliedig ar leoedd 

Mae arloesi’n ddibynnol iawn ar le, ac mae gan 
barciau gwyddoniaeth ran bwysig i'w chwarae er 

mwyn ysgogi arloesi a sbarduno datblygiad 

economaidd rhanbarthol. 

 

 

https://uchelgaisgogledd.cymru/newyddion/ymgyrch-m-sparc-yn-ysbrydoli-talent-gogledd-cymru-i-ddod-adra/
https://uchelgaisgogledd.cymru/newyddion/ymgyrch-m-sparc-yn-ysbrydoli-talent-gogledd-cymru-i-ddod-adra/
https://aberinnovation.com/cy/?url=https://zdrav.expert:443/index.php/Publicate%3Flink=https:%2F%2Fwww.whittierdailynews.com%2F2018%2F03%2F23%2F31-easter-brunches-in-southern-california-with-music-childrens-entertainment-and-more%2F&tt=Moderna_MRNA-1273_(%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82_COVID-19)
https://aberinnovation.com/cy/hwb-datblygu/bioaccelerate/
https://aberinnovation.com/en/our-community/launch-pad-mid-wales/
https://aberinnovation.com/en/our-community/launch-pad-mid-wales/
https://aberinnovation.com/en/our-community/launch-pad-mid-wales/
https://www.cardiff.ac.uk/cy/social-science-research-park/about-us


 

 

Pwysleisiai'r drafodaeth fod angen i ardaloedd 

sy'n awyddus i ddefnyddio parciau gwyddoniaeth 

i annog arloesi allu cynnig lle deniadol i ddenu 

talent, cyfalaf a busnesau byd-eang. Heb gynnig 

cryf o ran lle, yr oedd consensws y byddai'n 

anodd arloesi ar raddfa fawr. 

Gan fyfyrio ar yr hyn a allai fod yn arbennig am 

leoedd yng Nghymru, tynnodd cyfranogwyr sylw 

at y potensial i gynnig ansawdd bywyd gwell a 

chydbwysedd gwell rhwng bywyd a gwaith na rhai 

o'r parciau gwyddoniaeth mwyaf a mwyaf 

llwyddiannus yn rhannau eraill o'r DU. 

 

Cytunai'r siaradwyr fod cydrannau caledwedd a 

meddalwedd yn hollbwysig er mwyn sicrhau 

llwyddiant datblygiadau o'r fath. Dywedwyd mai 

cyfleusterau fel adeiladau modern wedi'u 

dylunio'n dda ac ynddynt swyddfeydd a labordai, 

offer arloesol ac ardaloedd cymdeithasol fel caffis 

da, yn ogystal â gweledigaeth gyffredin gan 

unigolion ymroddedig a rhaglen dda i sbarduno'r 

cyfan, oedd yr amgylchiadau optimwm i sicrhau 

canlyniadau llwyddiannus. 

 

 Ystyriwyd dau ddull o greu twf yn ystod y 

drafodaeth. Roedd un farn yn rhoi'r flaenoriaeth i 

ddatblygiad mwy organig, gan weithio'n agos â 

chymunedau lleol i ehangu mewn modd 

cynaliadwy. Y farn arall oedd y dylid ystyried twf 

fel nod ynddo'i hun, a buddsoddi'n ariannol a 

chynyddu enw da i gefnogi hynny. Gellid ystyried 

bod yr ail ddull yn fwy mentrus a heriol, ond 

gallai'r enillion fod yn fwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


