
Cronfeydd Her: Nodweddion a Ffactorau Llwyddo Critigol.

Prif Ganfyddiadau:

● Yn gyffredinol, cydnabyddir bod cronfeydd her yn ffordd effeithiol o annog arloesedd, a’u

bod yn gallu arwain at fanteision amrywiol, gan gynnwys, ymhlith eraill:

o datblygu datrysiadau i broblemau sydd heb eu datrys,

o annog twf economaidd,

o cefnogi busnesau bach a chanolig i arloesi a chystadlu,

o creu arferion caffael mwy effeithiol, ac

o adeiladu cydberthnasau effeithiol rhwng y sector cyhoeddus a phreifat.

Serch hynny, bydd y graddau y profir y manteision hyn yn dibynnu ar y ffordd y cynhelir yr her.

● Mae cronfeydd i’w cael mewn ystod o ffurfiau, gan amrywio o wobr ariannol am ddatrys

problem, neu’r dull caffael cyn-fasnachol (Menter Ymchwil Busnesau Bach a Civtech). Mae

gan bob un gamau a chyfnodau datblygu sydd ychydig yn wahanol, ond fel arfer maent yn

cynnwys rhywfaint o hyblygrwydd er mwyn helpu i ymateb i ffactorau cyfnewidiol wrth i her

ddatblygu.

● Mae’r llenyddiaeth yn rhoi pwyslais ar bwysigrwydd rhoi amser ac adnoddau i sicrhau y caiff

yr her gywir / briodol ei datblygu. Er mwyn gwneud hyn yn effeithiol, mae angen ymgysylltu

ag ystod o randdeiliaid, ynghyd â phroses iteraidd o ddatblygu her ar lefel y rhaglen ac ar

lefel unigol perchennog yr her.

● Bydd y wybodaeth a geir drwy’r gwaith cwmpasu hwn yn helpu i lywio cynllun yr her. Mae

hefyd yn caniatáu i berchennog y rhaglen wneud y canlynol:

o codi ymwybyddiaeth o’r broblem;

o canfod rhanddeiliaid allweddol i ymgysylltu â nhw;

o archwilio’r potensial ar gyfer cydweithio o ran cynnal yr her a’i pherchnogi, ac

o adeiladu cydberthnasau effeithiol rhwng rhanddeiliaid, arloeswyr posib, a’r rhai y

mae her yn effeithio arnynt.

● Mae rhywfaint o hyblygrwydd yng nghynllun yr her yn bwysig er mwyn caniatáu ar gyfer

newidiadau allanol mewn polisi, deddfwriaeth neu ffactorau eraill a allai ddigwydd drwy

gydol y broses ymchwil a datblygu. Dylid nodi newidiadau posib yn ystod y cam cwmpasu,

ond dylai fod rhywfaint o hyblygrwydd ar gyfer newidiadau yn hyd yr her, y math o gymorth a

ddarperir, a swm y cyllid ar gyfer ymchwil a datblygu.

● Mae’n bwysig gweithio gyda phartneriaid a rhanddeiliaid drwy gydol y gwaith o gynllunio a

gweithredu’r her er mwyn helpu i wneud y canlynol:

o Diffinio’r her.

o Archwilio cyfleoedd i gydweithio, adnoddau ychwanegol a chymorth.

o Codi ymwybyddiaeth o her benodol.



o Darparu cymorth i gael y prosiect terfynol i’r farchnad.

● Drwy gydol y gwaith ymgysylltu hwn, mae’n bwysig nad dim ond yr ‘unigolion disgwyliedig’

sy’n rhan ohono. Mae angen ystyried ffyrdd arloesol o ymgysylltu a hyrwyddo’r her ar draws

pob sector a gyda sefydliadau o bob maint.

● Gall deall beth yw’r rhwystrau rhag arloesedd helpu i nodi’r ffordd orau o gymell arloesedd.

Gall rhwystrau amrywio o fynediad at ddata neu randdeiliaid allweddol, ymwybyddiaeth o'r

her, neu ddiffyg cymhelliant ariannol i ymgymryd â'r her. Bydd gwybod beth sydd wedi atal

arloesedd yn y gofod hwn yn helpu i nodi’r cymhelliant gorau i annog arloesedd.

● Heb os, bydd cymorth ariannol drwy broses ymchwil a datblygu yn gweithredu fel

cymhelliant i arloeswyr.

● Un o’r prif broblemau sy’n codi gyda her yw marchnadeiddio’r cynnyrch / datrysiad terfynol.

Felly, mae’n hanfodol bod perchnogion heriau yn ymgysylltu â’r tîm caffael mewnol wrth

gynllunio her, i archwilio dichonoldeb caffael y datrysiad. Dylid cadw timau caffael yn rhan o’r

broses gyfan, er mwyn iddynt fod yn ymwybodol o ddatrysiadau sy’n dod i’r amlwg a

phroblemau caffael posib a allai godi.

● Os nad oes modd caffael y datrysiad yn fewnol, yna dylai’r gwaith cwmpasu ystyried

partneriaid a noddwyr posib i’r her a allai helpu i gyflwyno’r datrysiad i’r farchnad. Mae

ymgysylltiad effeithiol a pharhaus gyda noddwyr prosiect drwy gydol y broses yn bwysig er

mwyn sicrhau bod pawb yn deall sut bydd yr arloesiad terfynol yn cael ei farchnadeiddio.

● Gall darparu hyfforddiant a chymorth effeithiol i arloeswyr yn ystod proses gyfan yr her helpu

i sicrhau bod y datrysiad terfynol yn barod ar gyfer y farchnad. Bydd y mathau o gymorth

sydd ei angen yn dibynnu ar yr arloeswyr sy’n cymryd rhan. Felly, gallai fod yn fwy manteisiol

a chost effeithiol cyd-greu’r pecyn cymorth sydd ar gael er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni

anghenion yr arloeswyr sy’n ymgymryd â’r her.



Cronfeydd Her: Nodweddion a Ffactorau Llwyddo Critigol.

Adolygiad cyflym o’r dystiolaeth.

1. Trosolwg o gronfeydd her
Mae cronfeydd her wedi bodoli ar ryw ffurf ers canrifoedd. Maen nhw i’w cael ar wahanol ffurfiau,

ond mae gan bob un nod tebyg - cymell datrysiadau arloesol i heriau lle nad oes datrysiad ymarferol

ar eu cyfer ar hyn o bryd.1

Roedd enghreifftiau cynnar o gronfeydd her yn canolbwyntio ar roi gwobrau ariannol am ddatrys

problemau, fel gwobr hydredol Prydain neu wobr Turbine. Mae’r defnydd o wobrau o’r fath wedi

cynyddu’n sylweddol yn ystod y 30 mlynedd diwethaf, ac mae’r mathau o heriau, arian gwobr, a’r

amrywiaeth yn y dull cynnal wedi cynyddu wrth i sefydliadau roi cynnig ar wahanol ddulliau i gymell

arloesedd.

https://www.nesta.org.uk/report/challenge-prizes-landscape-review/

Bellach, mae gwahanol sefydliadau wedi mabwysiadu cronfeydd her a’u haddasu i lawer o wahanol

ffurfiau. Er bod gwobrau ariannol yn gallu bod yn effeithiol ar gyfer rhai ffurfiau ar heriau, mae

sefydliadau wedi archwilio ffyrdd eraill o gymell arloesedd. Mae hyn wedi arwain at fodelau caffael

cyn-fasnachol fel Ymchwil Arloeso Busnesau Bach / Menter Ymchwil Busnesau Bach a CivTech. Mae’r

1Mae damcaniaeth newid sampl o’r Gronfa Ymchwil Her Byd-eang ar gael yn Atodiad A.

https://www.nesta.org.uk/report/challenge-prizes-landscape-review/


modelau caffael cyn-fasnachol hyn yn talu costau ymchwil a datblygu er mwyn annog datrysiadau

arloesol y bydd modd wedyn eu caffael a’u cyflwyno i’r farchnad. Er bod nod y prosesau ar sail her

hyn yn debyg, mae’r ffordd maen nhw’n cael eu darparu yn gallu amrywio mewn llawer o wahanol

ffyrdd, yn dibynnu ar y canlynol:

● Pa gam y mae disgwyl i arloesiadau ei gyrraedd e.e. syniadau, prototeipiau gwaith, effaith
fesuradwy.

● Maint a natur y wobr (ariannol, anariannol, neu gyfuniad o’r ddau).
● Manyldeb yr her.
● Y cydbwysedd rhwng meini prawf barnu mesuradwy ac ansoddol.
● Cwmpas meini prawf cymhwysedd.
● A yw’r wobr ar sail cyntaf i’r felin neu berfformiad dros amser?
● A yw’r wobr yn cael ei darparu mewn camau?
● A gynigir cymorth i gyfranogwyr?

https://www.nesta.org.uk/report/challenge-prizes-landscape-review/

Mae Adran 3 yn cynnig gwybodaeth ychwanegol am rai o’r gwahanol fathau o gronfeydd her sydd ar

gael, gan amlinellu gwahanol gyfnodau a strwythurau ar gyfer eu gweithredu. Serch hynny, cyn

penderfynu pa un o’r modelau hyn i’w weithredu, mae’r dystiolaeth yn awgrymu mai cam pwysicaf y

broses o greu her effeithiol yw’r cam cwmpasu cychwynnol a pharatoi. Mae’n hanfodol felly y

neilltuir digon o amser ac adnoddau i gynllunio her yn effeithiol er mwyn cael y siawns mwyaf o

lwyddiant.

Dylai’r broses gynllunio hon gymryd rhwng 6 mis a blwyddyn, ond mae’n bwysig na chaiff y cyfnod

hwn ei ystyried fel ‘amser marw’. Yn hytrach, mae’r cam cwmpasu hwn yn cynnig cyfleoedd i feithrin

cydberthnasau gyda rhanddeiliaid allweddol, i archwilio cyfleoedd i gydweithio ymhlith perchnogion

gwobrau / noddwyr, i ddeall y tirlun arloesedd ac i archwilio nifer y sefydliadau a allai fod â

diddordeb mewn ymgymryd â’r her, eu math a’u maint.

Ar ôl cyflawni’r gwaith paratoi hwn, mae’n llawer haws penderfynu pa ffurf ar yr her fydd y mwyaf

priodol wrth fynd i’r afael â’r pwnc sy’n cael ei archwilio. Drwy ymgysylltu â rhanddeiliaid, a chael

dealltwriaeth well o’r ecosystem arloesi, yna gall deiliaid her gynllunio’r broses sydd fwyaf tebygol o

fod yn effeithiol o ran mynd i’r afael â’u pwnc penodol. Amlygir pwysigrwydd y gwaith cynllunio a

pharatoi hwn drwy’r llenyddiaeth, ac mae rhai o’r cwestiynau allweddol i’w hystyried yn ystod y cam

hwn wedi’u hamlinellu isod.

2. Cwestiynau i’w hystyried yn ystod cam datblygu’r her:

2.1. Beth yw’r her / problem sydd angen ei datrys?

Bydd natur / maint y broblem yn cael effaith sylweddol ar ddyluniad y cynllun i fynd i’r afael â hi. Mae

heriau polisi / cymdeithasol fel arfer yn fwy eang, ac yn gwahodd arloeswyr i ddatblygu datrysiadau i

broblem gymdeithasol fel lleihad carbon neu ordewdra ac ati. Gall hyn arwain at dreialu a chyflwyno

nifer o ddatrysiadau gwahanol er mwyn mynd i’r afael â’r her. Er enghraifft, roedd y rhaglen ‘Trefi

iach’ yn annog dulliau ‘tref gyfan’ ar gyfer lleihau gordewdra, ac yn meithrin golwg cyfannol gan

ganolbwyntio ar wella deiet a chynyddu gweithgarwch corfforol2.

2 https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/3163750/

https://www.nesta.org.uk/report/challenge-prizes-landscape-review/
https://researchonline.lshtm.ac.uk/id/eprint/3163750/


Yn aml mae heriau gweithredol yn fwy penodol, gallant arwain at gynnych neu arloesiad i ddatrys

problem benodol fel lleihau’r amser glanhau ar gyfer ambiwlansys yn ystod Covid3.

Mae’n debygol o fod angen llai o amser, cymorth ac adnoddau er mwyn mynd i’r afael â phroblem

weithredol sydd â diffiniad clir. Yn achos materion polisi hir dymor, mae’n bosib y bydd angen mwy o

amser, dadansoddi cwestiynau i wahanol heriau, a gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid ac ymgeiswyr

drwyddi draw i addasu ac i ymateb i unrhyw newidiadau polisi / deddfwriaeth ym mhob rhan o’r

broses.

Mae hefyd yn bwysig sicrhau mai’r broblem gywir sy’n cael ei hystyried yn yr her, ac ymgysylltu â

rhanddeiliaid i brofi hyn. Mae hyn yn berthnasol i gynnal rhaglen her ac i berchnogion unigol heriau,

ac mae angen ymgynghori ac ymgysylltu â noddwyr heriau, arloeswyr, academyddion, a phobl y

mae’r her yn effeithio arnynt, er mwyn sicrhau ei bod yn mynd i’r afael â’r maes cywir. Pwysleisir

drwy’r llenyddiaeth bwysigrwydd ymgysylltu i brofi sut caiff y broblem ei fframio, a dylai ymgysylltiad

effeithiol ddarparu mewnwelediad gwerthfawr o’r tirlun arloesedd a helpu i gynllunio her well drwy

nodi:

● Sut ydych chi’n gwybod mai dyma’r her gywir?

o Sut ydych chi wedi profi’r her?

o Pa ffurf ar ymgysylltiad / ymgynghoriad ydych chi wedi’i gyflawni?

o Pa ddata sydd gennych chi am y pwnc?

o Pwy yw’r rhanddeiliaid allweddol sydd angen eu cynnwys?

● Pa arloesedd sydd ei angen i fynd i’r afael â’r her?

o Creu technoleg newydd

o Gwella prosesau sy’n bodoli

o Newid ymddygiad

● Pam nad yw arloesedd yn digwydd yn y maes hwn?

o Oes angen mynediad at ddata ar arloeswyr?

o Oes amgylchedd profi addas ar gyfer arloesedd?

o A oes angen cefnogaeth arbenigol?

● Pa fath o gymhelliant sy’n debygol o annog arloeswyr i gymryd rhan yn yr her?

o Ai gwobr ariannol yw’r cymhelliant gorau?

o A fydd gan enillydd yr her fynediad at farchnad sy’n bodoli?

o A ellir caffael y datrysiad drwy’r noddwyr neu sefydliadau eraill?

3

https://www.swansea.ac.uk/cy/swyddfar-wasg/newyddion-a-digwyddiadau/newyddion/2020/04/ymladd-yn-e
rbyn-y-coronafeirws-drwy-gael-ambiwlansys-yn-ol-ar-yr-heol-yn-gyflym.php

https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2020/04/funding-for-team-to-test-speed-clean-of-ambulances-carrying-covid-19-patients.php
https://www.swansea.ac.uk/press-office/news-events/news/2020/04/funding-for-team-to-test-speed-clean-of-ambulances-carrying-covid-19-patients.php


o A oes buddsoddwyr sy’n gallu ariannu’r datrysiad a’i gyflwyno i’r farchnad?

● Oes sefydliadau eraill sydd â diddordeb mewn ymgymryd â’r her?

o A allai nifer o noddwyr gydweithio ar yr her hon?

o Pa gymorth allai pob sefydliad ei roi?

o A allai’r sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector gydweithio i osod yr her?

● Pwy fyddai a diddordeb mewn ymgymryd â’r her?

o Pa amserlen sydd ei hangen i ddatblygu datrysiadau ymarferol?

o Sawl cam datblygu allai fod eu hangen i fynd i’r afael â’r mater hwn?

o Pa lefel o gymorth a allai fod ei angen ar fuddsoddwyr posib?

o Allwch chi annog cydweithio ymhlith arloeswyr i ymgymryd â’r her?

2.2. Beth yw llwyddiant?

Cwestiwn pwysig arall i’w ystyried ar y cam datblygu yw canlyniadau / allbwn her lwyddiannus. Mae

llawer o fanteision i’w cael o gynnal cronfeydd her sy’n llawer ehangach nag ymgymryd â’r her yn

unig. Mae’r manteision hyn yn cynnwys y canlynol (ymhlith eraill):

● creu cwmnïau newydd llwyddiannus.

● galluogi busnesau bach a chanolig i ddatblygu a lansio cynhyrchion newydd.

● darparu hygrededd i gwmnïau symud i gymwysiadau a marchnadoedd daearyddol newydd.

● cynyddu buddsoddiad ecwiti sy’n cael ei godi yn rhai o’r cwmnïau sy’n cael eu hariannu.

● helpu cwmnïau i farchnata eu cynnyrch eu hunain.

● denu arloeswyr newydd i wynebu her a manteisio ar feddylfryd ffres.

● ffocysu sylw ac ymdrech ar heriau sydd wedi’u hesgeuluso, neu sydd wedi bod yn anodd eu
datrys drwy ymdrechion ymchwil prif ffrwd.

● cipio dychymyg y cyhoedd ac ennyn diddordeb eang mewn maes newydd.

● meithrin arloesedd mewn ystod eang o sectorau gwahanol.

● annog datblygiadau dramatig drwy osod nodau uchelgeisiol.

● cyfyngu risg ariannol i noddwyr ac arloeswyr yr her fel ei gilydd.

● gwella gallu / capasiti i arloesi mewn maes penodol.

Gall her arwain at nifer o’r canlyniadau hyn, ac nid yw un fantais yn tynnu oddi ar fantais arall. Serch

hynny, bydd penderfynu pa ganlyniadau sydd bwysicaf i’r her yn cael effaith sylweddol ar y cynllun

terfynol. Mae hefyd yn bwysig ystyried pa ddata neu wybodaeth sydd eisoes ar gael neu a fydd

angen ei chasglu er mwyn dangos llwyddiant yr her, a bydd hyn hefyd yn cael ei ddylanwadu gan y

canlyniadau a gaiff eu blaenoriaethu.



2.3. Pa adnoddau sydd ar gael i gefnogi ymgeiswyr / arloeswyr?

Mae lefel y cymorth i arloeswyr yn faes arall a gaiff ei bwysleisio yn y llenyddiaeth. Ychydig iawn o

gymorth mae rhai heriau’n ei ddarparu, ac maent yn gadael i arloeswyr gyflwyno eu datrysiadau eu

hunain heb lawer o gysylltiad gan berchennog yr her. Roedd hyn yn wir yn achos rhai o’r fersiynau

cynnar o wobrau her, ond mae llawer o’r rhain wedi’u haddasu i gynnwys rhyw lefel o gymorth i

arloeswyr. Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd her bellach yn darparu rhyw lefel o gymorth i arloeswyr, a

chydnabyddir yn gyffredinol y gall hyn wella canlyniad yr her. Mae’r lefelau cymorth i Fenter Ymchwil

Busnesau Bach a gwobrau her yn aml yn amrywio, yn ddibynnol ar yr her sy’n cael ei datrys a’r amser

a’r adnoddau sydd ar gael.

Mae’r model Civtech4 yn darparu llawer o gymorth strwythuredig i arloeswyr, yn enwedig o ran

galluogi busnesau bach i fod yn barod i fynd â’u cynnyrch i’r farchnad. Serch hynny, mae gan hyn

oblygiadau i gost yr her a’r sgiliau a’r adnoddau sydd yn y tîm cymorth.

Unwaith eto, mae math a lefel y cymorth yn rhywbeth y mae modd ei archwilio yn y cam cwmpasu

drwy ymgynghori â rhanddeiliaid allanol ac arloeswyr posib, gan eu bod yn debygol o fod â

dealltwriaeth dda o’r math o gymorth sy’n debygol o gynnig y budd mwyaf i’r sector. Ymhlith y

cwestiynau i’w hystyried wrth feddwl am y cymorth sydd ar gael mae:

● A oes gan arloeswyr fynediad at yr holl ddata gofynnol i ateb yr her?

● A fydd angen cymorth busnes ar ymgeiswyr i helpu i fynd â’u datrysiad i’r farchnad?

● Os hynny, pa fath o gymorth busnes fydd fwyaf gwerthfawr?

● Pwy fyddai fwyaf addas i ddarparu cymorth o’r fath?

● Pa adnoddau sydd ar gael i ddarparu cymorth i ymgeiswyr?

● A oes gan arloeswyr y sgiliau a’r capasiti i ehangu maint unrhyw ddatrysiad posib?

● A allai partneriaid / sefydliadau eraill helpu i gynyddu maint datrysiad terfynol?

Drwy gynnal y gwaith hwn cyn dechrau’r her, bydd modd ystyried y lefel a’r math o gymorth sydd ei

angen i gyflawni nodau’r her, a gwella cynllun y gronfa her briodol. Efallai na fydd modd cael syniad

clir o’r union gymorth a fydd ei angen ar y cam cyntaf, gan na fydd sgiliau ac adnoddau’r arloeswyr yn

glir tan i’r rhaglen ddechrau. Felly, efallai y byddai’n synhwyrol ystyried dynodi amser ac adnoddau ar

gyfer hyfforddiant a datblygiad yn y rhaglen, ond dylech gadw hyblygrwydd o ran yr hyn a gaiff ei

ddarparu yn ddibynnol ar anghenion yr arloeswyr sy’n ymgeisio.

2.4. Casgliad trosolwg

Mae’n anodd gorbwysleisio pwysigrwydd cam datblygu’r her, gan ei fod yn cael ei bwysleisio drwy’r

llenyddiaeth fel ffactor llwyddo hanfodol wrth gynnal unrhyw ffurf ar gronfa her. Bydd cynnal y

gwaith paratoi hwn yn effeithiol yn helpu i sicrhau:

● Bod yr her gywir yn cael ei datrys.

● Ei bod hi’n glir sut beth fyddai llwyddiant a sut bydd yn cael ei fesur.

● Bod yr holl randdeiliaid allweddol yn rhan o’r broses.

● Bod ymwybyddiaeth o’r her er mwyn annog ymgeiswyr o wahanol ddisgyblaethau.

4 https://www.civtechalliance.org/civtech

https://www.civtechalliance.org/civtech


● Bod y math o gymorth a allai fod ei angen wedi’i ystyried, a bod amser ac adnoddau wedi’u

dynodi ar gyfer cymorth.

● Bod amserlen a nifer y camau datblygu yn briodol i’r her.

● Bod y cymhelliant cywir ar waith i annog ymgeiswyr i’r her.

Drwy archwilio’r cwestiynau hyn wrth baratoi ar gyfer yr her, bydd yn llawer haws penderfynu ar y

strwythur mwyaf priodol ar gyfer y gronfa her derfynol.

Mae nifer o wahanol opsiynau cyflwyno sy’n cynnwys gwahanol gamau datblygu, lefelau cymorth a

chymhellion i arloeswyr. Darperir amlinelliad o’r gwahanol fathau o gronfeydd her isod.

3. Mathau o Gronfeydd Her.

3.1.Strwythur Gwobr Her Nesta:

Mae Nesta wedi bod yn cefnogi ac yn cynnal gwobrau her yn y Deyrnas Unedig a ledled y byd ers

blynyddoedd. Maen nhw’n cynnig cyfres o gymhellion a ‘gwobr’ derfynol (gwobr ariannol fel arfer,

ond nid bob tro) i arloeswyr sy’n gallu datrys her a osodir gan y sefydliad. Y nod yw diffinio sut beth

yw llwyddiant, ond nid gwneud rhagdybiaeth o ran sut caiff ei gyflawni. Mae Nesta wedi cynhyrchu

canllaw defnyddiol i’r gwahanol gamau ac ystyriaethau sydd eu hangen ar gyfer cynnal gwobrau her,

sydd ar gael drwy

https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Challenges_Practice_Guide_2019.pdf.

Un o’r prif bwyntiau mae Nesta’n eu pwysleisio o’u profiad â gwobrau her yw pwysigrwydd ystyried y

broses gynllunio ac ymchwil yn ofalus. Mae hyn yn hanfodol er mwyn sicrhau y bydd y wobr yn

effeithiol.

Mae mwy o wybodaeth am waith Nesta a manylion y gwahanol fathau o wobrau her maen nhw

wedi’u cynnal ar gael drwy https://challenges.org/ . Mae’r camau sydd wedi’u hamlinellu isod wedi’u

haralleirio o’r camau allweddol i weithredu gwobr her ar arddull Nesta sydd ar gael yn y canllaw.5

Cam 1: Paratoi - Yn y cam hwn byddwch yn dechrau ystyried y broblem rydych chi’n ceisio ei datrys,

yn amcangyfrif yr adnoddau angenrheidiol, ac yn ystyried partneriaethau y tu mewn a thu allan i

lywodraeth. Bydd yn helpu i nodi nodau a chanlyniadau dymunol, a phennu os mai her yw’r teclyn

priodol ar gyfer cyflawni’r canlyniadau.

Cam 2: Datblygu - Ar y cam hwn byddwch chi’n pennu strwythur ac amserlen gyflwyno’r her. Yn

ystod y cam hanfodol hwn, byddwch chi’n gweithio gyda grwpiau mewnol i sefydlu gofynion

cymhwysedd a chyflwyno, telerau ac amodau, a meini prawf beirniadu. Byddwch chi’n cysylltu

gyda’ch tîm cyfathrebu i amlinellu eich cyhoeddiad a’ch strategaeth allgymorth barhaus i ymgysylltu â

datryswyr posib.

Cam 3: Cynnal - Ar y cam hwn byddwch chi’n rhoi eich cynlluniau ar waith. Byddwch chi’n cyflwyno

eich cynlluniau cyfathrebu, yn derbyn cyflwyniadau, ac yn rhyngweithio gyda datryswyr i feithrin

diddordeb a brwdfrydedd drwyddi draw. Ar ôl eich dyddiad cyflwyno, byddwch chi’n dechrau

gwerthuso cynigion, yn dewis enillwyr, ac yn gwirio eu cymhwysedd. Mae cyflawni’r cam hwn yn

llwyddiannus yn hanfodol er mwyn cynnal hygrededd yr her a’ch asiantaeth.

5 https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Challenges_Practice_Guide_2019.pdf

https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Challenges_Practice_Guide_2019.pdf
https://challenges.org/
https://media.nesta.org.uk/documents/Nesta_Challenges_Practice_Guide_2019.pdf


Cam 4: Gwobr - Ar y cam hwn byddwch chi’n pennu’r sianeli priodol ar gyfer cyhoeddi eich enillwyr.

Byddwch chi’n gweithio gyda thimau mewnol i hwyluso’r taliad a dogfennu eich prosesau. Byddwch

chi hefyd yn archwilio cymhellion anariannol pwysig ar gyfer pob cyfranogwr. Mae’r rhain yn cynnwys

adborth manwl, cydnabyddiaeth, a gwybodaeth am gyfleoedd ariannu dilynol.

Cam 5: Trosglwyddo - Ar y cam hwn byddwch chi’n dadansoddi ac yn dogfennu canlyniadau,

allbynnau ac effaith eich her. Byddwch yn archwilio ffyrdd o gadw cysylltiad gyda datryswyr. Byddwch

hefyd yn ystyried beth i’w wneud nesaf gyda datrysiadau potensial uchel, boed hynny’n symud nhw i

“gyflymydd” neu archwilio llwybrau eraill tuag at ddatrysiadau trosglwyddo o “wobr i gaffael”.

3.2. Modelau Caffael Cyn-fasnachol:

3.2.1 Ymchwil Arloesi Busnesau Bach a Throsglwyddo Technoleg Busnesau Bach - UDA

Mae’r modelau Ymchwil Arloesi Busnesau Bach a Throsglwyddo Technoleg Busnesau Bach yn

rhaglenni cystadleuol wedi’u cynllunio i annog busnesau bach domestig i ymwneud â gwaith ym

maes Ymchwil Ffederal / Ymchwil a Datblygu, gan obeithio y bydd yn arwain at fasnacheiddio. Maen

nhw’n defnyddio ymagwedd gystadleuol â gwobrau er mwyn galluogi busnesau bach i annog

arloesedd technolegol gan ddefnyddio’r elw posib a enillir drwy fasnacheiddio fel y cymhelliant.

Elfen allweddol o’r rhaglen Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach yw’r bartneriaeth rhwng busnesau

bach a sefydliadau ymchwil nid er elw, ac mae’r rhaglen Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach yn

gofyn i fusnesau bach gydweithio’n ffurfiol gyda sefydliad ymchwil ar Gam I a Cham II. Felly, rôl

Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach yw pontio’r bwlch rhwng gwyddoniaeth / technoleg gyda

masnacheiddio datrysiadau terfynol.

Mae’r Rhaglen Ymchwil Arloesi Busnesau Bach wedi’i strwythuro â thri cham. Mae’r disgrifiadau isod

o bob cam wedi’u cymryd o wefan Ymchwil Arloesi Busnesau Bach i sicrhau cywirdeb:

Cam I. Nod Cam I yw sefydlu teilyngdod technegol, dichonoldeb a photensial masnachol yr

ymdrechion ymchwil/ymchwil a datblygu arfaethedig, a phennu ansawdd perfformiad y sefydliad

busnes bach cyn darparu cymorth Ffederal pellach ar Gam II. Yn gyffredinol, mae dyfarniadau Cam I

Ymchwil Arloesi Busnesau Bach/Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach gwerth rhwng $50,009 a

$250,000 am chwe mis (Ymchwil Arloesi Busnesau Bach) neu flwyddyn (Trosglwyddo Technoleg

Busnesau Bach).

Cam II. Nod Cam II yw parhau â’r ymdrechion ymchwil / ymchwil a datblygu a gychwynnwyd ar Gam

I. Mae’r cyllid yn seiliedig ar y canlyniadau a gyflawnwyd ar Gam I a theilyngdod gwyddonol a

thechnegol a photensial masnachol y prosiect a gynigir ar Gam II. Fel arfer, dim ond y rhai sydd wedi

cael dyfarniad ar Gam I sy’n gymwys am ddyfarniad Cam II. Fel arfer, mae dyfarniadau Cam II Ymchwil

Arloesi Busnesau Bach/Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach yn werth $750,000 am ddwy flynedd.

Cam III. Nod Cam III, lle bo’n briodol, yw i’r busnes bach fynd ar drywydd amcanion masnacheiddio a

ddaw o ganlyniad i weithgarwch ymchwil/ymchwil a datblygu ar Gam I/II. Nid yw rhaglenni Ymchwil

Arloesi Busnesau Bach/Trosglwyddo Technoleg Busnesau Bach yn ariannu Cam III. Mewn rhai

asiantaethau Ffederal, mae’n bosib y bydd Cam III yn cynnwys contractau cynhyrchu neu ymchwil a

datblygu dilynol a ariennir gan rywle heblaw am Ymchwil Arloesi Busnesau Bach/Trosglwyddo

Technoleg Busnesau Bach ar gyfer cynhyrchion, prosesau, neu wasanaethau y bwriedir eu defnyddio

gan Lywodraeth yr Unol Daleithiau.

https://www.sbir.gov/about

3.2.2 Menter Ymchwil Busnesau Bach - Menter Ymchwil Busnesau Bach:

https://www.sbir.gov/about


Wedi’i addasu o fenter Ymchwil Arloesi Busnesau Bach yr Unol Daleithiau, mae gan Menter Ymchwil

Busnesau Bach y DU (Menter Ymchwil Busnesau Bach) ddwy nod. Yn gyntaf, cefnogi twf economaidd

drwy annog arloesedd a rhoi potensial i fusnesau bach a chanolig gystadlu ar y farchnad agored. Yn

ail, cynorthwyo adrannau’r Llywodraeth i gynyddu eu heffeithiolrwydd cost a chyflawni amcanion

polisi drwy arferion caffael mwy effeithiol. Mae Menter Ymchwil Busnesau Bach yn cyflawni hyn

drwy ‘ddyfarnu contractau i fusnesau bach a chanolig a mentrau newydd i ddatblygu cynnyrch

arloesol sy’n mynd i’r afael ag anghenion y sector cyhoeddus sydd heb eu bodloni’ (Connell 2017).

Mae’n defnyddio dull camau tebyg i’r fenter Ymchwil Arloesi Busnesau Bach, a dyma’r brif raglen

Caffael Cyhoeddus ar gyfer Arloesi yn y Deyrnas Unedig.

Mae Menter Ymchwil Busnesau Bach yn galluogi’r prynwyr yn y sector cyhoeddus i gymryd rôl y

‘cwsmer arweiniol’ a gaiff ei chwarae gan gorfforaethau mawr a llywodraethau i gefnogi cwmnïau

arloesol newydd i’r farchnad. Fel y cwsmer arweiniol, mae’r prynwyr yn gweithredu fel y “tyniant i’r

farchnad” i ategu’r elfen “gwthio technoleg” a ddarperir gan bolisïau eraill (Connell 2017).

Mae contractau Menter Ymchwil Busnesau Bach yn darparu cymorth drwy dri cham: Cam 1 –

Dechrau drwy brofi dichonoldeb ystod o arloesiadau. Yna caiff y rhain eu cyfyngu i'r syniadau sydd â'r

addewid mwyaf, sy'n mynd i Gam 2 – Datblygu Cynnyrch. Yna, caiff y datrysiadau gorau a mwyaf

addas ar gyfer y farchnad eu dewis ar gyfer Cam 3 – Profi a chaffael.  Mae’r strwythur hwn yn galluogi

cyllid i gael ei ffocysu ar y prosiectau sydd fwyaf tebygol o ddarparu’r canlyniadau caffael a

masnachol dymunol, gan gefnogi adrannau i reoli’r risgiau sy’n gysylltiedig â chaffael datrysiadau

arloesol.



Gan GIG Lloegr mae’r rhaglen Menter Ymchwil Busnesau Bach fwyaf hirhoedlog wedi’i chyflwyno,

sy’n cynnal cystadlaethau ddwywaith y flwyddyn ar ystod o heriau. Mae’r cystadlaethau hyn wedi

datblygu proses systematig o’r cam diffinio problem at gymorth caffael, ac mae clinigwyr,

comisiynwyr ac arbenigwyr y sector preifat yn rhan o’r broses gyfan.

Ystyrir mai’r rhaglen gofal iechyd Menter Iechyd Busnesau Bach yw’r mwyaf llwyddiannus ac

effeithiol o blith y rhaglenni Menter Ymchwil Busnesau Bach, gyda nifer o gynhyrchion a

gwasanaethau arloesol yn cael eu datblygu o’i herwydd. Serch hynny, hyd yn oed gyda’r rhaglen gofal

iechyd Menter Ymchwil Busnesau Bach lwyddiannus hon, mae busnesau am i Fenter Ymchwil

Busnesau Bach Gofal Iechyd ddarparu cymorth ychwanegol i sicrhau y caiff eu cynnyrch ei gaffael gan

y GIG (Lichten et al 2017).

Amlygir y broblem gaffael a marchnadeiddio hon fel problem ar gyfer rhaglenni Menter Ymchwil

Busnesau Bach a chronfeydd her yn fwy cyffredinol. Er mwyn mynd i’r afael â’r broblem hon, mae

Conway et al (2017) yn awgrymu y dylai ‘comisiynwyr felly ddarparu cymorth masnachol i

gyfranogwyr y gystadleuaeth ar gam 2 a thu hwnt. O ystyried bod effaith arloesedd Menter Ymchwil

Busnesau Bach yn aml yn llwyr ddibynnol ar lwyddiant yn y farchnad, ni ddylid ystyried y cymorth

hwn fel rhywbeth ychwanegol; dylai fod yn rhan greiddiol o’r rhaglen Menter Ymchwil Busnesau

Bach.’

Pwysleisiodd Conway et al (2017) bwysigrwydd fframio’r broblem hefyd, a’r angen am

ddadansoddiad trylwyr o’r systemau cyn i ddeiliaid yr her benderfynu ar broblem i’w throsi’n her

Menter Ymchwil Busnesau Bach. Felly, maent yn eirioli dros greu ‘diemwnt coll cyntaf’, lle mae

comisiynwyr yn ystyried y system ehangach lle mae’r her yn bodoli ynddi, fel bod gan berchnogion yr

her ddealltwriaeth effeithiol o’r broblem cyn gofyn i arloeswyr geisio creu datrysiad.



Ffigur o Conway et al (2017)

Roedd adolygiad Connell (2017) o’r Fenter Ymchwil Busnesau Bach hefyd yn cydnabod pwysigrwydd

arbenigedd a chymorth i arloeswyr, ynghyd â chynllun her effeithiol. Er mwyn helpu i sicrhau eu

llwyddiant, roedd Connell yn dadlau y ‘dylai rhaglenni Menter Ymchwil Busnesau Bach gael eu cynnal

ar sail hirdymor a systematig, a hynny gan dimau sefydlog ag arbenigedd ym maes rheoli rhaglenni

arloesol. Mae dewis her yn rhan allweddol o hyn, ac mae’n rhaid i dimau amlswyddogaethol, gan

gynnwys defnyddwyr, penderfynwyr a deiliaid cyllideb, fod yn rhan o’r broses gyfan, o ddiffinio’r

broblem i brofi’r cynnyrch a’i ddefnydd cyntaf’ (Connell 2017).

Nid Menter Ymchwil Busnesau Bach ac Ymchwil Arloesi Busnesau Bach yw’r unig ffurf ar fodelau cyn

caffael, ac mae amrywiadau eraill wedi’u mabwysiadu ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r tabl

isod yn amlinellu rhai o’r amrywiadau gwahanol i fodelau caffael cyn-fasnachol sydd ar waith ar hyn o

bryd, ond nid oedd llawer o dystiolaeth i gymharu cryfderau a gwendidau y dulliau gwahanol hyn.



Tabl 1 - Ymagweddau’r Deyrnas Unedig tuag at gaffael Cyn-Fasnachol o gymharu â’r Undeb

Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau

Ffynhonnell: Cynllun Gwaith Gorwelion yr Undeb Ewropeaidd 2020, Menter Ymchwil Busnesau Bach

y DU, Menter Ymchwil Busnesau Bach yr UDA yn Rigby et al (2017)



3.2.3 Civtech

Mae Civtech yn amrywiad ar y model caffael cyn-fasnachol a ddatblygwyd yn yr Alban ond sydd

wedi’i fabwysiadu mewn nifer o wledydd eraill ledled y byd. Mae ganddo nodweddion tebyg i’r

model Menter Ymchwil Busnesau Bach, ond mae’n wahanol drwy ei ddull carfanau a mecanweithiau

cymorth mwy ffurfiol ar gyfer arloeswyr, yn enwedig yn ystod y cam cyflymydd. Dull Civtech yw

gosod her y gall unrhyw sefydliad, tîm neu unigolyn ymateb iddi. Yna caiff y ceisiadau eu hasesu, ac

mae’r cynigion sy’n cyrraedd y rhestr fer yn mynd ymlaen i’r Cam Archwilio lle caiff y syniadau eu

datblygu ymhellach. Mae’r cynigion gorau yn symud i’r cam Cyflymydd. Mae hon yn rhaglen ddwys o

gymorth dros bedwar mis, sy’n cynnwys 40 o weithdai sy’n rhoi’r adnoddau i’r timau ddatblygu eu

syniadau ac ystyried beth sydd angen bod ar waith er mwyn masnacheiddio datrysiad. Yna, mae

CivTech yn defnyddio system gweithdy busnes i gefnogi busnesau i allu mynd â’r cynnyrch newydd i’r

farchnad. Mae mwy o wybodaeth am y broses hon a’r holl gamau ar gael drwy

https://www.civtechalliance.org/civtech-innovation-flow.

Mae Civtech yn dadlau bod y dull carfanau gyda chymorth dwys yn gallu annog cydweithio ar draws

heriau, wrth i dimau gael eu cyd-leoli gan gynnig llawer o gyfleoedd i ymgysylltu. Maen nhw hefyd yn

amlinellu chwe rheswm arall pam mae Civtech yn llwyddiannus ac yn wahanol i fodelau caffael

cyn-fasnachol eraill.

Mae’r testun isod wedi’i aralleirio o flog gan bennaeth Civtech, ac felly nid yw’n ffynhonnell

annibynnol, ac nid oes gwerthusiad annibynnol wedi’i wneud ar Civtech eto i gefnogi’r honiadau hyn.

Serch hynny, mae’n adlewyrchiad o brofiad Civtech gan rywun sy’n rhan uniongyrchol o arwain a

hyrwyddo’r rhaglen.

1. Diwylliant y tîm. I adleisio, “Symud yn Gyflym a Thrwsio Pethau”, y meddylfryd

entrepreneuraidd – y syniad yna o greu gwerth a brys gweithredu. Yn sail i’n diwylliant roedd

gwytnwch, dyfalbarhad a brys i ddechrau heddiw er mwyn cael gwersi ar gyfer yfory, hyd yn

oed os nad oedd pethau yn berffaith yn eu lle – y gallu i fethu’n ddiogel a dysgu’n barhaus.

2. Pwysigrwydd noddwyr her. Mae angen iddynt fod yn barod i dreulio amser yn dehongli’r

broblem a symud oddi wrth y datrys, ac yna deall y gwahaniaeth rhwng deddfwriaeth,

rheolau, a chanllawiau.

3. Drwy gynnal carfanau o 6-10 her, gydag amserlenni cyflym wedi’u gosod, mae diogelwch

mewn rhifau. Nid yn unig ceir dysgu cydamserol a rennir y gellir ei gymharu, os yw her yn

https://www.civtechalliance.org/civtech-innovation-flow


cwympo neu os yw cwmni’n methu, mae digon o rifau i lwyddo. Mae hyn yn arbennig o

bwysig wrth dreialu prosesau newydd.

4. Caiff gwerth carfan ei luosogi drwy ddefnyddio gofod cyd-leoli ar gyfer cwmnïau a noddwyr

yr her.  Gyda CodeBase (hwb technoleg mwyaf y Deyrnas Unedig) yn gartref, mae CivTech® yn

cynnal rhaglen Cyflymydd sy’n cynnwys 40 o weithdai ar gynnyrch, busnes, a datblygiad

personol. Mae gofod stiwdio pwrpasol yn galluogi traws-beillio technoleg, sgiliau ac

arbenigedd, nid yn unig ymhlith y cwmnïau ond hefyd ymhlith noddwyr yr heriau.

5. Drwy fod yn frocer, rydyn ni’n gallu dod â’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd

sector, y maes academaidd, buddsoddwyr, a grwpiau dinasyddion at ei gilydd, lle mae pawb

yn chwarae rhan mewn dull wedi’i guradu.

6. Rhaglen Arweinydd Intrapreneuriaeth CivTech®.  Mae adborth gan noddwyr yr her yn nodi

bod yr adnoddau a’r sgiliau a geir drwy’r rhaglen weithdy a’r broses gyd-gynllunio a

chyd-gynhyrchu, ynghyd â diwylliant cefnogol gan dîm CivTech®, yn “ailweirio’r ymennydd”.

Mae’r trochi hwn nid yn unig yn rhoi hyder iddynt fynd yn ôl i’r sefydliadau a herio arferion

confensiynol, yn enwedig o ran caffael, ond hefyd yn rhoi hyder i weld cyfleoedd ac i

ychwanegu gwerth cyhoeddus i ddinasyddion.

https://www.thersa.org/blog/2018/07/civtech-driving-daring-and-innovation-in-the-public-sector

4. Y prif gyfyngiadau gyda chronfeydd Her

4.1.Marchnadeiddio’r datrysiad / cynnyrch terfynol

Roedd llawer o’r llenyddiaeth ynghylch cronfeydd her yn pwysleisio mai mynd â’r datrysiad terfynol

i’r farchnad yw’r broblem y mae cronfeydd yn ei phrofi fwyaf. Er efallai y bydd arloeswyr mewn her

yn datblygu datrysiadau i’r broblem, ni chaiff y rhain eu mabwysiadu gan y prif noddwyr neu eu

caffael gan y prif sefydliad bob tro.

Mae nifer o resymau dros hyn:

● Diffyg amser i baratoi’r datrysiad i’r farchnad;

● Dim prosesau caffael ar waith er mwyn i’r datrysiad gael ei gaffael gan sefydliad; neu

● Diffyg sgiliau, profiad ac arbenigedd gan y sefydliad buddugol i fynd â’r cynnyrch i’r farchnad.

Er nad oes modd gwarantu y bydd pob datrysiad yn cael ei gaffael/marchnadeiddio, mae nifer o

gamau y gall perchnogion her eu cymryd i helpu i sicrhau y bydd modd caffael/marchnadeiddio’r

datrysiad terfynol. Mae’r rhain yn cynnwys:

● Sicrhau bod y sefydliad arweiniol wedi ystyried sut bydd modd caffael y datrysiad o gam

cyntaf cynllunio’r her;

● Archwilio’r gwahanol ffyrdd y gellid marchnadeiddio datrysiad yn ystod pob rhan o broses yr

her;

● Ymgysylltu â noddwr yr her, buddsoddwyr posib, ac unrhyw randdeiliaid eraill a fyddai â

diddordeb yn y datrysiad drwy’r broses; a

● Darparu cymorth busnes i arloeswyr yn ystod yr her i sicrhau eu bod yn barod i fynd â’r

cynnyrch i’r farchnad.

4.2.Monitro effaith cronfeydd her.

https://www.thersa.org/blog/2018/07/civtech-driving-daring-and-innovation-in-the-public-sector


Gan fod cronfeydd her mor amrywiol, mae’n anodd mesur eu llwyddiant a’u heffaith oherwydd yr

amrywiaeth o ddulliau sydd wedi’u meithrin a diffyg tryloywder yng nghanlyniadau rhai cronfeydd

penodol. Mae menter Ymchwil Arloesi Busnesau Bach yr Unol Daleithiau wedi ceisio lleddfu’r

broblem hon drwy ofyn i asiantaethau weithredu’n dryloyw a chyhoeddi gwybodaeth am enillwyr

gwobrau, amcanion prosiect, a symiau contractau.

Serch hynny, fel y nodwyd yn adran 2.2, gallai’r hyn sy’n cyfrif fel llwyddiant mewn un gronfa fod yn

wahanol iawn i her arall. Felly, mae’n anodd iawn cymharu a yw un math o gronfa yn fwy

llwyddiannus nag un arall. Mae hyn yn atgyfnerthu pwysigrwydd bod yn glir am nodau ac amcanion

yr her a chofnodi ac adrodd data i ddangos a yw’r nodau hyn wedi’u cyflawni.

5. Casgliad:

Er bod cronfeydd her wedi bodoli ers cyfnod hir, nid oes cyfoeth o lenyddiaeth academaidd na

thystiolaeth o ran eu gweithredu. Mae’r astudiaethau sydd wedi’u cynnal yn dangos bod cronfeydd

her yn gallu annog arloesedd a chreu datrysiadau i broblemau sydd heb eu datrys yn flaenorol. Serch

hynny, dim ond os caiff y gronfa ei gweithredu’n effeithiol mae hynny’n bosib.

Mae’n amlwg o’r llenyddiaeth mai un o’r ffactorau llwyddo pwysicaf ar gyfer gweithredu cronfeydd

her yw cymryd digon o amser ac adnoddau i gynllunio ac i ddatblygu’r her yn effeithiol. I wneud hyn

mae angen ymgysylltiad effeithiol gyda rhanddeiliaid ac ystyried y cwestiynau a amlinellir yn adran 2.

Ar ôl i’r broses hon gael ei chynnal yn effeithiol, bydd deiliad yr her mewn sefyllfa lawer gwell i nodi a

chynllunio’r math o gronfa her sydd fwyaf addas i’r her sy’n cael ei datrys, ynghyd ag ystyried y math

o gymhellion, lefel y cymorth ac amser, a’r camau datblygu sydd eu hangen i fynd i’r afael â’r her yn

effeithiol.

Dylai’r gwaith paratoi hwn hefyd helpu i sicrhau bod y rhanddeiliaid cywir yn rhan o’r broses, ac yr

ystyriwyd y llwybr i’r farchnad ar gyfer enillydd yr her. Os yw’r holl bethau hyn ar waith, yna mae’n

llawer mwy tebygol y bydd yr her yn llwyddiannus. Serch hynny, mae hefyd yn bwysig meithrin lefel o

hyblygrwydd i’r gronfa er mwyn ymateb i unrhyw newidiadau mewn ffactorau allanol neu

ddatblygiadau annisgwyl ar y camau ymchwil a datblygu.



Atodiad A – Cronfa Ymchwil Her Fyd-eang – Damcaniaeth Newid.
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