
University of
South Wales
Prifysgol
De Cymru

Annog Datlbygiad Newydd



Cefnogi chi i 
fabwysiadu a chreu 
technoleg ddatblygol
Mae CEMET wedi ei leoli yn Brifysgol De Cymru, o fewn y 
Gyfadran Gyfrifiadurol, Peirianneg a gwyddoniaeth.

Rydym ni yn credu bod datblygiad newydd yn rhan hanfodol o dyfiant 
busnes. Fel canlyniad, mae CEMET yn cefnogi busnesau Cymraeg sydd 
eisio creu cynnyrch, datrysiad a gwasanaethau drwy gefnogaeth bwrpasol 
sydd yn cydweithio ar brosiectau ymchwil.

Mae CEMET yn rhagweld Cymru fel ble mha fusnesau gwastad yn creu 
datblygiadau newydd, defnyddio technoleg ddatblygol i greu cynnyrch 
a gwasanaethau sydd yn gallu siapio’r dyfodol. Ei’n nod ni yw cyfrannu i 
amgylchedd ble mae gwybodaeth a’r gallu i newyddiannu yn allweddol i 
yrrwr busnes. 

Mae’r rhaglen wedi ei gefnogi gan Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop drwy 
Lywodraeth Cymru. Mae cronfeydd yr UE yn anelu i gryfhau economi a 
chydlyniad cymdeithas yn yr Undeb Ewropeaidd.
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Proses CEMET
Mae CEMET yn defnyddio proses tri cham wrth 
gydweithio gyda chi. Mae’r proses yn trawsffurfio eich 
syniad arloesol i gynnyrch o ansawdd.

Mae’r proses yn sicrhau eich bod yn y lle gorau i gyfalafu ar y 
cydweithio, gyda’r nod i sbarduno tyfiant yn eich busnes

Rydym ni yn cynnig cyfres o gefnogaeth o ddadansoddiad o’r syniad, 
diagnostig busnes, mapio ffordd y cynnyrch, cydweithio YaD a llwybr i’r 
farchnad.

TUD | 02

Diagnostig Busnes
Y cam cyntaf o raglen CEMET yw trafod eich syniad a cydweithio i greu 
cynnig pwrpasol Ymchwil a Datblygu.

Byddwn yn eich cefnogi i fapio ffordd y cynnyrch. Bydd hyn yn 
gwneud yn siŵr bod eich busnes wedi ei leoli yn addas i gyflawni 
gweithgareddau YaD, yn ystod cydweithio gyda CEMET ac ar ôl. 
Bydd CEMET yn cynorthwyo i sicrhau bod cynllun cynaliadwy, gyda 
thargedau a nod diffiniedig yn bodoli sydd yn cefnogi eich bwriad YaD 
tymor hir.

 

Cam 1
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Cydweithio YaD 
Yn ystod yr ail gam o’r rhaglen bydd yr Ymchwil a Datblygu yn 
cychwyn. 

Byddwn yn cydweithio i ffurfio amcan a chwmpas. Wrth ddefnyddio 
rheolaeth methodoleg scrum i wneud yn siŵr ei bod yn defnyddio 
amser yn effeithiol a sicrhau bod yr ymchwil a datblygu wedi ei drefnu. 
Ochr yn ochr byddwn yn ymgorffori cyfnewid gwybodaeth.

Gall CEMET eich cynorthwyo i archwilio ystod eang o dechnoleg 
ddatblygol. Os yw eich cynyrch yn brawf cysyniad, prototeip, neu barod 
i’r farchnad.

Llwybyr i’r farchnad
Mae’r trydedd cam yn y rhaglen yn dod a’r cydweithio i ddiweddglo.

Bydd CEMET yn sicrhau bod llwybr clir wedi ei fapio i’r cynnyrch a bod 
gwybodaeth wedi cael ei drosglwyddo. Bydd hyn yn sicrhau bod eich 
busneses wedi ei sefydlu mewn lleoliad cryf i gyfalafu a chreu effaith o 
fewn economi Cymru. 

Yn ychwanegol bydd tîm CEMET yn cydweithio gyda chi i fapio llwybr 
cyfnod hir i’r cynnyrch a chyflwyno chi i fusnesau, menter a chyfleoedd 
gronfa ychwanegol sydd yn galluogi i chi ddatblygu’r cynnyrch 
ymhellech. 

Cam 2
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Ydych chi yn gwmni cymwys?
1. Ydych chi yn seiliedig yng Ngogledd, Gorllewin Cymru neu’r 
Cymoedd?

2. Ydych chi yn cymhwyso fel busnes bach neu ganolig (BBaCh)? 

Os atebwch ydw i’r ddau gwestiwn uchod, cysylltwch gyda ni i drafod eich 
syniad arloesol?

Rhwydwaith Busnes CEMET
Os na allwch gael cefnogaeth CEMET, mae ein rhwydwaith busnes wedi ei 
greu o gwmnïoedd a mentrau sydd yn gallu eich helpu. Ymwelwch â  
www.cemet.cymru am fwy o wybodaeth.

Ydych chi eisio bod yn rhan o ei rhwydwaith cefnogaeth a chyfeiriad?

Ydych chi eisio hysbysiad o flaen llaw o ddigwyddiadau ac 
arddangosfeydd CEMET? 

Ymunwch ac ein rhwydwaith busnes i ddod a’r sector ymchwil a datblygu 
yng Nghymru gadai gilydd. 
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Y Tim
Mae tîm CEMET wedi ei greu o unigolion gydag 
amrywiaeth o sgiliau, gwybodaeth cyfoeth a degawdau o 
brofiad yn y diwydiant ac mewn academaidd. 

Mae’r tîm yn seiliedig ar gampws Trefforest Prifysgol De Cymru, ac yn 
cefnogi busnesau drwy Gymru. Rydym yn angerddol am dechnoleg, yn 
enwedig technoleg newydd sydd a’r gallu i draws newid y ffordd rydym 
yn byw a gweithio. 

Darganfyddwch mwy am aelodau’r tîm wrth ymweld â  
www.cemet.cymru.

.
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Cysylltwch Cysylltwch â ni
Rydym wastad yn awyddus i drafod syniadau cyffroes 
newydd a sut gall technoleg newydd wella eich busnes. 

Oes gennych gysyniad neu syniad newydd byddwn yn 
croesawu’r cyfle i drafod gyda chi.

CEMET

Cyfadran Cyfriafraeth,  
Peirianneg a Gwyddoniaeth

Prifysgol De Cymru,  
Pontypridd,  
CF37 1DL

Rhif: 01443 654265

E-Bost: cemet@southwales.ac.uk

Gwefan: www.cemet.cymru

Twitter: @cemet_Cymru

Cyfeiriad:

Digwyddiadau
Byddwn y trefnu digwyddiadau, fel gweithdai ac arddangosfeydd drwy 
Gymru i rannu ei’n gwybodaeth a’i’n arbenigedd. I drafod technoleg 
newydd a thestunau poblogaidd. Bydd y digwyddiadau yn rhoi cyfle i 
rwydweithio gydag unigolion yn y diwydiant. 
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