Diweddariad am Brexit
Diweddarwyd ar 22 Awst 2019 - 12:45
Dylech fod yn ymwybodol o'r ffaith bod Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi arweiniad wedi'i
ddiweddaru ar gyfer Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd ar 19 Awst.
Fel y byddwch yn ymwybodol, estynnwyd Erthygl 50 ac nid yw amodau ymadawiad y DU o'r Undeb
Ewropeaidd wedi cael eu penderfynu eto.
Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn cydweithio'n agos gyda'r Adran Addysg am yr hyn
y mae'r estyniad hwn yn ei olygu ar gyfer Erasmus+ a'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd, a'r ffordd y
byddai methu sicrhau cytundeb yn effeithio ar y rhaglenni.
Rydym yn parhau i fod yn ymwybodol o'r ansicrwydd y mae ymgeiswyr y rhaglen, buddiolwyr y
rhaglen a chyfranogwyr y rhaglen yn ei deimlo, yn ogystal â phartneriaid mewn gwledydd eraill sy'n
cymryd rhan.
Er gwaethaf amgylchiadau'r ymadawiad, cynghorir yr holl brosiectau Erasmus+ ac ESC presennol y
mae ganddynt gontract i ddarparu gweithgareddau wedi'u hariannu, i barhau i wneud hynny.

O ran ceisiadau 2019:
Ar gyfer dyddiadau cau 2019 y maent eisoes wedi mynd heibio, mae'r broses asesu, dethol a
chyhoeddi contractau ar gyfer ceisiadau 2019 yn parhau.
Ar gyfer y dyddiadau cau sy'n weddill yn 2019, dylai sefydliadau sy'n bwriadu cyflwyno ceisiadau am
gyllid barhau i gyflwyno ceisiadau fel yr oeddent yn bwriadu gwneud. Mae hyn yn cynnwys
ceisiadau a gyflwynir i Asiantaeth Genedlaethol y DU ar gyfer Camau Gweithredu datganoledig, yn
ogystal â'r rhai a gyflwynir i Asiantaeth Weithredol y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Camau
Gweithredu canoledig.
Yn unol â'r arweiniad wedi'i ddiweddaru a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, cyhoeddir dogfen
Cwestiynau Cyffredin ddiwygiedig ar y dudalen hon cyn bo hir.

Os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â'r
canlynol hefyd:
▪

erasmus@britishcouncil.org am unrhyw ymholiadau ynghylch addysg uwch

▪
▪
▪
▪
▪

erasmusplus.enquiries@britishcouncil.org am ymholiadau ynghylch ysgolion dan Gamau
Gweithredu Allweddol 1 a 2 neu brosiectau ieuenctid dan Gamau Gweithredu Allweddol 2 a
3
erasmusplus@ecorys.com am ymholiadau ynghylch addysg a hyfforddiant galwedigaethol
(VET) ac addysg oedolion dan Gamau Gweithredu Allweddol 1 a 2, neu brosiectau ieuenctid
dan Gam Gweithredu Allweddol 1
eusolidaritycorps@ecorys.com am ymholiadau am y Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
Ffurflen gyswllt yr Adran Addysg am ymholiadau am Warant HMG ar gyfer Erasmus+ a'r
Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd
ocseusubteam@culture.gov.uk am ymholiadau am Warant HMG ar gyfer y Corfflu Cydsefyll
Ewropeaidd ac ieuenctid Erasmus+

