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Beth yw Cronfa Her
Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd?
Mae’r Gronfa Her werth £10m yn darparu
mecanwaith i ymgysylltu â chyrff sector
cyhoeddus, sy’n weithgar ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd, i allu nodi a datblygu
heriau. Mae’n cysylltu cyrff sector cyhoeddus
â sefydliadau a all gynnig datrysiadau arloesol
i’r anghenion nas diwallwyd hynny, gan arwain
at well gwasanaethau, gwell effeithlonrwydd
ac effeithiolrwydd, a mwy o gynhyrchiant.
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Nod y Gronfa Her yw
mynd i’r afael â heriau
cymdeithasol a/neu
broblemau darparu
gwasanaeth

Diben yr arian yw helpu’r sector cyhoeddus
i gael gafael ar ddatrysiadau newydd er
mwyn mynd i’r afael â heriau ac wrth wneud
hynny, cynnig llwybr posibl i’r farchnad ar
gyfer y datrysiadau hynny. Bydd cyrff sector
cyhoeddus yn cynnig heriau ar gyfer cymorth,
a bydd y rheiny sy’n llwyddo i sicrhau arian
yn gweithredu’n ‘berchennog her’ ac yn
gweithio’n agos gyda ‘darparwyr datrysiadau’
arloesol i gyd-ddatblygu a phrofi datrysiadau.
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Cymhwysedd
Perchennog Her

Camau Allweddol
yn y Broses

Rydym yn croesawu datganiadau o ddiddordeb
gan gyrff sector cyhoeddus sy’n weithgar ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd ac sy’n dymuno
datblygu a rhedeg her.

Cam 1

Rhaid i unrhyw ymgeisydd i Gronfa Her P-RC
fod yn ddarostyngedig i reolau Cymorth
Gwladwriaethol/Rheoli Cymhorthdal
(e.e. Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd,
Gwasanaethau Golau Glas, adrannau’r
llywodraeth/asiantaethau’r llywodraeth), a
chroesawir ceisiadau partneriaeth

Dylai Perchnogion Her
allu dangos sut y gallai
eu her:
Ddatrys heriau cymdeithasol a/neu
broblemau darparu gwasanaeth
Creu datrysiadau arloesol
Darparu effaith economaidd i’r rhanbarth
Adeiladu cyfoeth lleol a sicrhau
manteision cymdeithasol
Sbarduno cyfleoedd masnachol
uwchraddiadwy drwy gyd-ddatblygu a
chaffael o bosibl y datrysiad(au) newydd

Diffinio’r Broblem
Gymdeithasol neu
Ddarparu Gwasanaeth
Mae’r corff cyhoeddus yn trafod ei
broblem gyda rhanddeiliaid, yn diffinio
ei her ac yn gwneud cais i Gronfa Her
Prifddinas-ranbarth Caerdydd. Mae’n
bwysig peidio â chanolbwyntio ar y
datrysiad pan fyddwch yn meddwl am
eich her!

Cam 2

Penderfyniadau a
Chamau Nesaf…
Asesir cyflwyniadau’r Gronfa Her,
a dyfernir arian i’r ymgeiswyr
llwyddiannus. Yna mae Perchenogion
Her yn gweithio gyda thîm y Gronfa
Her i hyrwyddo’r cyfle i’r gymuned
arloeswyr. Bydd unrhyw wybodaeth
rydych yn ei rhannu gyda ni yn cael ei
thrin gyda sensitifrwydd.

Cam 3

Ymgysylltu ag Arloeswyr
Caiff cyfleoedd her eu mireinio a’u
hysbysebu i’r gymuned arloeswyr, sydd
wedyn yn gwneud cais i gyd-ddatblygu
datrysiadau arloesol i’r her.

Sut gall Diwydiant a’r
Gymuned Arloeswyr Ehangach
gydweithio ar Heriau?
Yn ystod y cam ymgysylltu ag arloeswyr,
diffinnir cyfleoedd her fel canlyniad a
ddymunir, yn hytrach na manyleb fanwl,
a chânt eu hysbysebu fel cystadleuaeth
agored. Gall darparwyr datrysiadau
posibl wneud cais i weithio gyda
pherchennog yr her i gyd-ddatblygu a
phrofi datrysiadau arloesol.
Gall y gofynion o ran y datrysiadau
amrywio gyda phob her, fodd bynnag,
yr un gofyniad cyffredin ymhlith yr holl
ddatrysiadau yw bod yn rhaid iddynt
fod yn newydd, a bodloni angen yn y
farchnad am fasnacheiddio yn y dyfodol.
Rhaid i bob sefydliad arloeswr cymwys
fod wedi’i leoli yn y DU.

“Yr hyn oedd yn anhygoel oedd gallu
gweithio gyda chlinigwyr i sicrhau’n
iawn fod yr hyfforddiant a’r cynnwys yn
gywir ac yn hynod realistig. Mae’r model
Her yn rhoi cyllideb o ansawdd da i brosiect
ac yn dod â rhanddeiliaid sy’n wynebu’r her
a chwmnïau arloesol fel ni sy’n gallu datrys
yr her honno ynghyd i weithio tuag at nod
cyffredin.”
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Yn nodweddiadol, rhennir cystadlaethau yn sawl cam (2-3 fel arfer)
gydag arian yn cael ei ddyfarnu i’r ymgeiswyr llwyddiannus:

Hysbysebir y
gystadleuaeth
agored i ddarparwyr
datrysiadau posibl

Mae’r ymgeiswyr yn
cyflwyno cynigion i’w
hasesu
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Asesu prosiectau ar
gyfer arian Cam 2 (ni
fydd pob prosiect yn
symud ymlaen i’r cam
nesaf)

Cam 1 – arddangos
dichonoldeb – fel arfer
yn para 3-6 mis
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Cam 2 – cydddatblygu prototeip
– fel arfer yn para
6-12 mis
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Asesu prosiectau ar
gyfer arian Cam 3*
(*Os oes angen. Ni fydd
pob prosiect yn symud
ymlaen i’r cam nesaf)
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Cam 3 – profi neu
dreialu’r prototeip

Dewisir y cynigion
mwyaf addawol, a
dyfernir y contractau

Mae’r ymgeiswyr
yn masnacheiddio’r
datrysiadau
llwyddiannus ac yn
datblygu ymhellach ac
yn manteisio ar eiddo
deallusol
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Gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf a gwneud cynnig am heriau byw
ar ein gwefan www.challengefund.wales/live-challenges

Cysylltu â ni
I gael mwy o wybodaeth, gan gynnwys astudiaethau achos, adnoddau
www.challengefund.wales
defnyddiol a Chwestiynau Cyffredin, ewch i:
Os oes gennych unrhyw gwestiynau, fel perchennog her posibl neu fel darparwr
datrysiadau, cysylltwch â
CCRChallengeFund@cardiff.ac.uk
@ccrChallenge
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