Diweddariad am Brexit
Cyhoeddwyd y datganiad hwn gan Lywodraeth y DU.
Cytundeb ymadael DU-UE
Mae Llywodraeth y DU wedi nodi'n glir ei bod yn gwerthfawrogi teithiau cyfnewid rhyngwladol a
chydweithio ym maes addysg a hyfforddiant. Mae'r cyd-adroddiad am y cynnydd yn ystod cam 1 y
trafodaethau rhwng y DU ac UE yn nodi 'ar ôl gadael yr Undeb, bydd y DU yn parhau i gymryd rhan
yn rhaglenni'r Undeb a ariannir gan Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) 2014-2020 nes iddynt
ddod i ben’.
Mae Erasmus+ yn un rhaglen o'r fath, a dan amodau'r Cytundeb Ymadael, ni fydd cymhwystra
sefydliadau yn y DU i wneud cais am gronfeydd Erasmus+ yn ystod y cyfnod hwn yn newid yn ystod
cyfnodau prosiectau dan y rhaglen gyfredol. Ar y sail hon, mae Llywodraeth y DU yn annog
sefydliadau yn y DU i barhau i wneud cais am gyllid Erasmus+.

Y Llywodraeth yn tanysgrifennu gwarant os na cheir cytundeb
Mae Llywodraeth y DU yn hyderus y bydd y DU ac UE yn cadarnhau'r Cytundeb Ymadael, fodd
bynnag, er mwyn paratoi am y sefyllfa annhebygol na chaiff cytundeb ei sicrhau, cyhoeddodd y
Llywodraeth ym mis Awst 2016 y byddai'n tanysgrifennu taliad dyfarniadau ar gyfer ymgeiswyr yn y
DU am geisiadau llwyddiannus am gyllid UE. Mae hyn yn cynnwys pob cais llwyddiannus am gyllid
Erasmus+ a gyflwynir cyn i'r DU adael UE, gan gynnwys dan Alwad am Gynigion bresennol 2019, a
gyhoeddwyd ar 24 Hydref, lle y gall prosiectau a gynlluniwyd barhau.

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth hefyd y byddai estyniad i'r gwarant
tanysgrifennu hwn ar gyfer rhaglenni penodol UE, gan gynnwys Erasmus+, gan gynnwys cyllid yr
ymgeisir amdano ar ôl i'r DU adael, ar yr amod y cytunir ar yr amodau y gallai sefydliadau yn y DU
fod yn gymwys i gymryd rhan ynddynt ar ôl ymadael.
Ar 23 Awst 2018, cyhoeddodd y Llywodraeth Nodyn Technegol am gyfranogiad y DU yn
rhaglen Erasmus+ pe na byddai cytundeb yn cael ei sicrhau, fel rhan o'i gwybodaeth i
fusnesau a dinasyddion ynghylch paratoi am sefyllfa 'dim cytundeb'.
Mae'r Nodyn Technegol yn datgan bod sefyllfa lle y mae'r DU yn gadael UE heb gytundeb (sefyllfa
'dim cytundeb'), yn parhau i fod yn annhebygol o ystyried y budd i'r DU ac i UE o sicrhau canlyniad
a drafodwyd. Mae'n ddyletswydd ar lywodraeth gyfrifol, fodd bynnag, i baratoi am bob ddigwyddiad
posibl, gan gynnwys 'dim cytundeb', nes bydd canlyniadau'r trafodaethau yn sicr, ac mae'r Nodyn
Technegol yn nodi'r camau y mae'r Llywodraeth yn eu cymryd. Mae'r rhain yn cynnwys ceisio trafod
a chytuno gyda'r Comisiwn y byddai sefydliadau yn y DU yn parhau i fod yn gallu cymryd rhan
mewn prosiectau mewn sefyllfa 'dim cytundeb', fel y disgrifir yn nhestun ymwrthodiad y Comisiwn a
oedd yn cyd-fynd â Galwadau am Gynigion 2018 a 2019:
‘I ymgeiswyr Prydeinig: Dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith bod yn rhaid cydymffurfio â'r meini prawf
cymhwysedd am gyfnod cyfan y grant. Os bydd y Deyrnas Unedig yn gadael UE yn ystod cyfnod y
grant heb wneud cytundeb gydag UE gan sicrhau yn arbennig bod ymgeiswyr o Brydain yn parhau i
fod yn gymwys, ni fyddwch yn cael cyllid UE mwyach (gan barhau i gymryd rhan pan fo modd) neu
bydd gofyn i chi adael y prosiect ar sail darpariaethau perthnasol y cytundeb grant ynghylch terfynu.'
Byddai gwarant tanysgrifennu y Llywodraeth yn cynnwys yr holl geisiadau llwyddiannus am gyllid
Erasmus+ a gyflwynir cyn i'r DU adael UE, gan gynnwys dan Alwad am Gynigion 2019, lle y gall
prosiectau a gynlluniwyd barhau yn y fath ffordd. Os bydd trafodaethau gyda'r Comisiwn i sicrhau
cymhwystra parhaus sefydliadau yn y DU i gymryd rhan yn y rhaglen ar ôl ymadael yn
aflwyddiannus, mae'r Llywodraeth wedi nodi y bydd yn ymgysylltu ag Aelod-Wladwriaethau a
sefydliadau allweddol er mwyn ceisio sicrhau y gall cyfranogwyr o'r DU barhau gyda'u gweithgarwch
a gynlluniwyd. Byddai'r gwarant tanysgrifennu yn cynnwys y taliadau grant i holl sefydliadau'r DU
sy'n gallu dod i gytundeb sefydliad-i-sefydliad gyda'u partneriaid yn UE i'w prosiectau barhau hefyd.
Ar gyfer prosiectau na allant barhau, byddai Asiantaeth Genedlaethol y DU yn cynnig cyngor i
sefydliadau o'r DU, fel y gallant gynorthwyo eu cyfranogwyr. Byddai gwarant tanysgrifennu y
Llywodraeth yn talu holl gostau cymwys prosiectau y bydd y sefydliadau yn y DU yn eu hwynebu.
Er mwyn ymestyn gwarant tanysgrifennu y Llywodraeth, mae'r Llywodraeth yn ceisio trafod a
chytuno ar yr amodau y gallai sefydliadau yn y DU fod yn gymwys i wneud cais i gymryd rhan yn
rhaglen Erasmus+ rhwng 29 Mawrth 2019 a diwedd 2020 gydag UE.
Os bydd y DU yn dod i gytundeb ag UE ynghylch cyfranogiad parhaus y DU fel yr esbonnir uchod,
bydd y gwarant tanysgrifennu gwreiddiol a gwarant tanysgrifennu estynedig y Llywodraeth yn
berthnasol i gyllid a gaiff ei neilltuo i sefydliadau yn y DU, boed hynny mewn ceisiadau a gyflwynir i
Frwsel (canolog) neu i Asiantaeth Genedlaethol y DU (datganoledig), ac os yw'r DU yn bartner

arweiniol neu beidio.
Gellir gweld gwybodaeth bellach am oblygiadau'r gwarant tanysgrifennu a'r estyniad dilynol yn y
Nodyn Technegol.

Cyfranogiad yn y dyfodol
Mae'r Llywodraeth yn croesawu cynnig y Comisiwn am y cynllun ar gyfer 2021-2027 a fydd
yn olynu Erasmus+, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2018. Mae'r Llywodraeth yn ystyried y cynnig yn
ofalus, a bydd yn parhau i gymryd rhan mewn trafodaethau tra bod y DU yn parhau i fod yn AelodWladwriaeth UE.
Caiff y penderfyniad ynghylch cyfranogi yn Erasmus yn y dyfodol ei wneud fel rhan o'r trafodaethau
am y bartneriaeth yn y dyfodol, ond fel y nodwyd ym Mhapur Gwyn y DU ynghylch y berthynas
rhwng y DU ac UE yn y dyfodol, ‘mae'r DU yn agored i'r cam o archwilio cyfranogi yn y cynllun
olynol' ac mae wedi cynnig cytgord diwylliant ac addysg newydd rhwng y DU ac UE sy'n 'darparu ar
gyfer cyfranogiad y DU yn rhaglenni UE'.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Erasmus+ a Brexit
Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon gyda newyddion a gwybodaeth sy'n.

