Diweddariad am Brexit
Diweddarwyd ar 21 Rhagfyr 2017

Mae'r dudalen hon yn darparu gwybodaeth am gyfranogiad y DU yn rhaglen Erasmus+, yng nghyddestun tanio Erthygl 50, sef y broses er mwyn cychwyn ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd (a
elwir yn Brexit hefyd). Fe'i diweddarwyd ar 21 Rhagfyr, yn dilyn gwybodaeth bellach gan
Lywodraeth y DU.
Mae'r Asiantaeth Genedlaethol ar gyfer Erasmus+ yn y DU, sef partneriaeth rhwng British Council
ac Ecorys UK, yn parhau i fod yn llwyr ymroddedig i raglen Erasmus+ a'i manteision. Mae'r
Asiantaeth Genedlaethol yn cefnogi'n gref aelodaeth lawn barhaus y DU yn y rhaglen tan 2020 fel y
cynlluniwyd, dan y cyfnod gweithredu Brexit a gynigiwyd, fel bod modd i o leiaf 250,000 o bobl ar
draws y DU gael y cyfle i astudio, hyfforddi neu wirfoddoli mewn gwlad dramor, a bod modd i
sefydliadau yn y DU barhau i gydweithio ar brosiectau rhyngwladol.
Rydym wedi bod yn cydweithio'n agos gydag Awdurdod Cenedlaethol y DU (yr Adran Addysg) er
mwyn sicrhau bod gwybodaeth fanwl am weithgarwch Erasmus+ yn y DU yn cael ei darparu i
Lywodraeth y DU. Mae gan yr Asiantaeth Genedlaethol fandad i gynnwys yr holl sectorau o fewn y
rhaglen, a bydd yn parhau i gael cyswllt â Llywodraeth y DU er mwyn sicrhau bod addysg uwch,
addysg a hyfforddiant galwedigaethol, ysgolion, addysg oedolion a gweithgareddau ieuenctid yn
cael eu cynrychioli mewn ffordd deg. Byddwn yn parhau i ddiweddaru ein gwefan,
www.erasmusplus.org.uk wrth i wybodaeth ein cyrraedd, a'r wefan fydd y ffynhonnell fwyaf manwl o
ran gwybodaeth am Erasmus+ yn y DU ar gyfer ein buddiolwyr o hyd.

Gwybodaeth i sefydliadau yn y DU sy'n ymgeisio am gyllid
Yn 2017, roedd rhaglen Erasmus+ wedi cyrraedd hanner ffordd yn y DU, ac roedd 500 miliwn ewro
wedi cael ei neilltuo i brosiectau a gweithgareddau er 2014. Bu eleni yn flwyddyn lwyddiannus iawn
i'r rhaglen, wrth i dros 136 miliwn ewro gael ei neilltuo yn ystod y ddwy rownd ymgeisio gyntaf.
Mae Llywodraeth y DU wedi datgan yn gyhoeddus bod y Deyrnas Unedig wedi ymrwymo i barhau i
gyfranogi'n llawn yn rhaglen Erasmus+ nes i ni adael yr Undeb Ewropeaidd. Bellach, mae'r
Llywodraeth wedi cytuno ar setliad ariannol teg gydag UE, sy'n ei galluogi i symud i'r cam nesaf yn y
trafodaethau. Gyda'r cafeat “na chytunwyd ar unrhyw beth nes y cytunir ar bopeth”, mewn
egwyddor, bydd y DU yn parhau i fanteisio ar holl raglenni UE, gan gynnwys Erasmus+, tan
ddiwedd y cynllun cyllideb cyfredol (2014-2020).
Dylai sefydliadau yn y DU sy'n dymuno gwneud cais am gyllid yn 2018 baratoi i gymryd rhan fel
arfer cyn y dyddiadau cau er mwyn ymgeisio yn 2018. Cyhoeddwyd Galwad am Gynigion 2018 ar
25 Hydref 2017, a gwnaethpwyd diweddariad ar 15 Rhagfyr.

Mae Llywodraeth y DU wedi nodi'n glir ei bod yn gwerthfawrogi cyfleoedd cyfnewid rhyngwladol.
Mae'n annhebygol na chaiff cytundeb ei sicrhau, ond os bydd hynny'n digwydd, mae'r addewid a
wnaethpwyd gan y Llywodraeth yn barod yn berthnasol o hyd, a bydd modd i geisiadau
llwyddiannus Erasmus+ a gyflwynir tra bod y DU yn parhau i fod yn Aelod-wladwriaeth, hyd yn oed
os na chânt eu cymeradwyo nes ar ôl i ni adael, barhau ar ôl yr adeg pan fyddwn yn gadael. Mae'r
addewid yn berthnasol i gyllid a neilltuwyd i sefydliadau yn y DU, boed hynny mewn ceisiadau a
gyflwynwyd i Frwsel (canoledig) neu i Asiantaeth Genedlaethol (datganoledig), ac os yw'r DU yn
bartner arweiniol neu beidio. Bydd ceisiadau Addysg Uwch a gyflwynir cyn y dyddiad ymadael yn
cynnwys symudedd yn ystod blynyddoedd academaidd 2018/19 a 2019/20. Trafodir manylion
ymarferol ynghylch sut y byddai hyn yn cael ei weithredu gyda'r Adran Addysg (Awdurdod
Cenedlaethol Erasmus+ y DU) dros y misoedd nesaf.

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Erasmus+ a Brexit
Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r dudalen hon gyda newyddion a gwybodaeth sy'n ymwneud â
chyfranogiad y DU yn rhaglen Erasmus+. Argymhellwn eich bod yn cofrestru i gael ein cylchlythyr
neu'n dilyn @erasmusplusuk ar Twitter er mwyn cael gwybod y datblygiadau diweddaraf.

