
Cyflwyniad i Taith –
Ieuenctid

Ellie Bevan – Rheolwraig Rhaglen Ysgolion
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Beth yw Taith?

Taith yw rhaglen gyfnewid addysgol rhyngwladol newydd Cymru sy’n creu

cyfleoedd all newid bywydau drwy deithio, gwirfoddoli, dysgi ac arbrofi

Mae’r rhaglen wedi ei hariannu gan Lywodrareth Cymru – dyrennir £65 miliwn

rhwng 2022 a 2026

Mae Taith ar gyfer y sectorau canlynol

▪ sefydliadau ieuenctid
▪ ysgolion
▪ addysg bellach
▪ addysg a hyfforddiant galwedigaethol
▪ addysg oedolion
▪ addysg uwch

Bydd cyfranogwyr o bedwar ban byd, ac o Gymru, yn astudio, hyfforddi, 
gwirfoddoli neu weithio



“Mynd â Chymru i’r byd, a dod â’r byd i Gymru”



Cefndir a llinell amser

Rhagfyr 2020: cadarnheuir y Cytundeb Masnach a Chydweithredu (nid yw’r DU yn gyfranogwr o 
Erasmus+)

Mawrth 2021: cyhoeddir rhaglen gyfnewid rhyngwladol Gymreig gyda chyllideb o £65 miliwn am 5 
mlynedd

Hydref 2021: penodir Kirsty Williams (cyn-Weinidog Addysg Cymru) fel Cadeirydd y Bwrdd Cynghori a 
dechrueir cyfnod 2 datblygu polisi

Chwefror 2022: lansiad y rhaglen Taith gyda Susana Galvan Hernandez, cyn Gyfarwyddwraig De Affrica
gyda’r Cyngor Prydeining, fel Cyfarwyddwraig Weithredol

Mawrth 2022: lansiad galwad gyntaf am geisiadau (Llwybr 1 – Symudedd Unigolion)

Medi 2022 – dechrau gweithgareddau Taith! 



Egwyddorion sylfaenol
• Caniatáu cyfnewid dwyochrog (nail ai drwy symudedd corfforol neu gydweithredu

rhithwir) 

• Cefnogi cymaint â phosib yr ystod gyflawn o weithgareddau a oedd ar gael i ddysgwyr o 
dan raglen yr UE Erasmus+ 2014 – 2020 

• Sicrhau bod cyfleoedd ar gael i’r rhychwant ehangach o ddysgwyr a phobl ifanc, gan
gynnwys y rhai gydag anghenion dysgu ychwanegol a grwpiau heb gynrychiolaeth
ddigonol

• Cynnwys hyblygrwydd ychwanegol, e.e. caniatáu cyfnewid byrrach

• Cefnogi adeiladu capasiti i hwyluso ystod eang o gyfranogiadau yn y Rhaglen

• Cefnogi cyfnewid ar gyfer partneriaethau ymchwil rhyngwladol

• Gweddu’n agos i Strategaeth Ryngwladol Llywodraeth Cymru

• Synergedd â Cymru Fyd-eang, gan gynnwys hyrwyddo’r iaith Gymraeg a’r diwylliant
Cymreig



Strwythur

▪ Llwybr 1 – Symudedd cyfranogwyr

Mae Llwybr 1 yn cefnogi symudedd corfforol, rhithwir a chyfunol i mewn i Gymru ac allan ohoni

ar gyfer unigolion neu grwpiau o unigolion, er mwyn rhoi cyfleoedd iddynt ddysgu, gwirfoddoli, 

gwneud ymchwil neu weithio dramor am gyfnod byr neu hir sy’n hyblyg. 

▪ Llwybr 2 – Partneriaeth a chydweithio strategol

Mae Llwybr 2 yn cefnogi gweithgareddau cydweithredol rhyngwladol sy’n cael eu harwain gan

sefydliadau yng Nghymru, er mwyn datblygu gweithgareddau rhyngwladol sy’n arwain at 

welliannau.

▪ Llwybr 3 – Meithrin gallu

Mae Llwybr 3 yn cefnogi cynyddu capasiti i gynnig symudedd rhyngwladol, er mwyn sicrhau bod 

gan sefydliadau’r strwythurau, y sylfaen wybodaeth, y profiad a’r staff i ddatblygu

gweithgareddau rhyngwladol a chynyddu nifer y bobl sy’n ymgymryd â lleoliad cyfnewid.





Mwy o wybodaeth

Mae Llwybr 1 ‘Symudedd unigolion’ ar agor

Ewch i Taith.cymru am fwy o wybodaeth a chofrestu i’n rhestr ebostio! 

taith.wales


Llwybr 1 ar gyfer
Sefydliadau Ieuenctid



Llwybr 1 – Ieuenctid

▪ Cyfanswm y gyllideb ddangosol sydd ar gael i sefydliadau ieuenctid
yng ngalwad Llwybr 1 am gyllid yn 2022 yw £1.3 miliwn

▪ Y dyddiad cau i anfon cais i alwad 2022 yw 12yp, 12 Mai.

▪ Bydd Llwybr 1 yn ariannu symudedd pobl ifanc a symudedd staff.



Llwybr 1 – Ieuenctid

▪ Gall sefydliadau cymwys sy'n gwneud cais ddewis prosiect am:

▪ 6 mis

▪ 12 mis

▪ 18 mis

▪ 24 mis

▪ Nid oes angen i gyfranogwyr fod yn ddinasyddion y DU. 



Sefydliadau cymwys sy’n gwneud cais

▪ Sefydliadau a grwpiau sy'n cael eu rheoleiddio neu eu cofrestru yng Nghymru, ac sy'n
gweithredu o Gymru sy'n gweithio ym maes ieuenctid gan ; neu

▪ Gall sefydliadau sy'n gweithio ym maes ieuenctid, nad ydynt wedi'u rheoleiddio neu eu cofrestru
yng Nghymru ond sydd (i) yn cael eu rheoleiddio neu eu cofrestru yn y DU neu ran ohoni, a (ii) 
sy'n gweithredu'n llawn neu'n rhannol o Gymru, hefyd fod yn gymwys i wneud cais ar yr amod eu
bod yn bodloni'r meini prawf canlynol: 

▪ Cyflwynir tystiolaeth foddhaol i ddangos: 

▪ sut y bydd gweithgarwch arfaethedig y rhaglen o fudd i Gymru a 

▪ bod y cyfranogwyr arfaethedig naill ai (i) ar gyfer symudedd allanol, cyfranogwyr sy'n
ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru, neu (ii) ar gyfer symudedd mewnol, bydd y 
cyfranogwyr yn ymgymryd â gweithgarwch dysgu yng Nghymru.

▪ Ni all unigolion wneud cais yn uniongyrchol i’r rhaglen



Gweithgareddau ieuenctid cymwys

1. Symudedd ar gyfer grwpiau

Gweithgareddau symudedd dan arweiniad sefydliadau ieuenctid sy’n hwyluso gwaith grŵp a 
phrosiect yn canolbwyntio ar amcanion dysgu ffurfiol, anffurfiol a di-ffurfiol

• Cyfnewidiadau dysgu

• Cyfranogiad disgyblion

• Profiad teithio rhagarweiniol

• Pobl ifanc 11-25

• Isafswm o 3 diwrnod - uchafswm o 1 mis 

• Ar gyfer symudiadau rhagarweiniol yn y DU (y tu allan i Gymru): Isafswm o 3 diwrnod –
uchafswm o 5 diwrnod

2. Symudedd ar gyfer unigolion
• Hyfforddeiaeth unigol neu ymgyrchoedd gwirfoddoli ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 25 

oed i wirfoddoli neu hyfforddi mewn sefydliad dramor

• Isafswm o 2 wythnos – uchafswm o 12 mis



Gweithgareddau ieuenctid cymwys

3. Symudedd cyfunol ar gyfer grwpiau

Cymysgedd o symudedd corfforol a rhithwir

• Symudedd corfforol = Isafswm o 3 diwrnod - uchafswm o 1 mis 

• Gweithgareddau rhithwir = Isafswm o 20 awr - dim uchafswm

4. Cyfnewidiadau rhithwir ar gyfer grwpiau

Gweithgaredd rhithwir (cyfnewid cwbl di-gorfforol) a fydd yn caniatáu i grŵp o bobl ifanc
ymgysylltu'n rhithwir lle na fyddai symudedd corfforol neu deithio fel arall yn bosibl/ymarferol

• Gweithgareddau rhithwir = Isafswm o 20 awr - dim uchafswm



Gweithgareddau cymwys ar gyfer staff

1. Symudedd hyfforddi/hwyluso a chysgodi swyddi
▪ Symudedd hyfforddi/hwyluso: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 12 mis

▪ Cysgodi swyddi: O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

2. Cyrsiau hyfforddi a Datblygiad Proffesiynol
▪ O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 4 wythnos (uchafswm o 10 diwrnod o ffi cwrs fesul

cyfranogwr). 

3. Prosiectau datblygu systemau
▪ O leiaf 3 diwrnod – uchafswm o 2 fis

4. Ymweliadau paratoadol
▪ O leiaf 2 ddiwrnod – uchafswm o 2 wythnos



Cyllid



Categorïau cyllido

Cymorth Sefydliadol

• £330 (100 cyfranogwr cyntaf) / £195 (o 101 ymlaen).

Cynhaliaeth

• Cyfradd ddyddiol yn dibynnu ar gategorïau ‘staff neu ddysgwr’ neu ‘wlad’ 1, 2 or 3, (gweler

Canllawiau Taith). 

Grant Teithio

• Yn seiliedig ar bellter gan gynnwys ‘ad-daliad gwyrdd’ am opsiynau teithio gwyrdd. 

Cymorth ychwanegol ADY

• 100% o gostau cynhwysedd ar gyfer cyfranogwyr gydag anableddau neu anghenion

ychwanegol.Cedwir y cyllid gan Taith yn ystod y cam dyfarnu grant.



Cyllid ychwanegol

Costau eithriadol oherwydd Covid 

• Amhariadau oherwydd COVID pryd bydd categori gwlad yn newid yn ystod y symudedd, gan
arwain at gostau ychwanegol.

Costau datblygu cyfnewid rhithwir

• Hyd at £1,200 fesul Cytundeb Grant (prosiect)

Ffïoedd cwrs/ hyfforddi (pob cyfranogwr) 

• £40 fesul cyfranogwr/dydd hyd at £400 fesul yr un cyfranogwr ym mhob Cytundeb Grant



Cymorth cynhwysiant

Bydd unigolion sy’n bodloni un neu fwy o’r meini prawf canlynol yn cael eu hystyried yn
unigolion dan anfantais ac yn gymwys ar gyfer cymorth ariannol ychwanegol:

• Pobl ifanc lle mae incwm blynyddol y cartref yn £25,000 neu’n llai na hynny

• Pobl ifanc sy’n cael Credyd Cynhwysol neu fudddaliadau sy’n seiliedig ar incwm, gan
eu bod yn cynnal eu hunain yn ariannol neu’n cynnal eu hunain a rhywun arall yn y 
cartref sy’n dibynnu arnynt, fel plentyn neu bartner, yn ariannol

• Pobl ifanc sydd â phrofiad o fod mewn gofal

• Pobl ifanc sydd â chyfrifoldebau gofalu

• Ffoaduriaid a cheiswyr lloches

100% o’r costau gwirioneddol cysylltiedig â chostau teithio eithriado - Dyma gyllid
ar gyfer gostau teithio eithriadol, gan gynnwys costau fisa, pasbort, brechiadau, 
profion COVID-19, yswiriant iechyd, dillad addas a bagiau yn ôl yr angen. 



Symudedd mewnol

• Bydd Taith yn cynnig yr opsiwn i sefydliadau ofyn am gyllid ychwanegol ar ben y cyllid ar
gyfer symudedd allanol er mwyn ariannu symudedd mewnol i Gymru.

• Wrth baratoi’r cais, gall sefydliadau ofyn am 30% (wedi ei gyfrifo fel canran o’r cyfanswm a 
briodolir ar gyfer symudedd allanol, a fydd yn cael ei dalu ar ben y grant symudedd allanol ), 
er mwyn ariannu symudedd mewnol i Gymru. 



Symudedd mewnol

• 'Cyfraniad Taith tuag at gostau symudedd’, a delir gan y buddianwyr o Gymru i gyfranogwyr o 
dramor fel ad-daliad am dreuliau neu fel taliad uniongyrchol am dreuliau lleol, gan gynnwys taliad
ar gyfer cynhaliaeth ddyddiol. 

• Yn ystod y cam ymgeisio, gall sefydliad sy'n gwneud cais ofyn am unrhyw swm hyd at 30% (a 
gyfrifir fel canran o'r cyfanswm a ddyfarnwyd ar gyfer symudedd allanol a'i dalu ar ben y grant ar
gyfer symudedd allanol), er mwyn ariannu symudedd o'r tu allan i Gymru.



Cyrff Trefnu Sectorau

Mae’r corff sy’n trefnu’r sector ieuenctid yn gonsortiwm o dri sefydliad
sydd, ar y cyd, yn cyfuno llawer iawn o brofiad a gwybodaeth am waith
ieuenctid a phrosiectau gwirfoddol a chyfnewid rhyngwladol, yng Nghymru
a thramor. Partneriaid y consortiwm yw:

• CWVYS (Cyngor Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol Cymru) – y corff
cynrychioliadol annibynnol ar gyfer y sector gwaith ieuenctid gwirfoddol
yng Nghymru.

• WCIA (Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru) – elusen sydd wedi bod 
yn trefnu prosiectau gwirfoddoli a chyfnewid rhyngwladol yng Nghymru
a thramor ers 60 mlynedd.

• BCGW (Clwb Bechgyn a Merched Cymru) – elusen gwaith ieuenctid
cenedlaethol sy’n rhoi cyfleoedd, hyfforddiant a chefnogaeth i bobl ifanc
ledled Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am y consortiwm a sut y gallant gefnogi eich
mudiad, cysylltwch â Helen – Helen@cwvys.org.uk.

mailto:Helen@cwvys.org.uk


Adnoddau ychwanegol

•Canllawiau Rhaglen Taith

•Cwestiynau ansoddol a meini prawf asesu ffurflen gais Llwybr 1

•Canllawiau ymgeisio cam wrth gam

•Fideo Tiwtorial Cyfarwyddyd Cais

•Lwybr 1HE Addysg Uwch – Symudedd Addysg (Agorwch y ffurflen gais)

Offeryn cyfrifo ar gael ar 25 Mawrth

Gwybodaeth bellach ar wefan Taith 

https://www.taith.wales/wp-content/uploads/2022/03/Taith-ProgrammeGuide-Welsh.pdf
https://www.taith.wales/wp-content/uploads/2022/03/Qualitative-questions-Higher-Education-Welsh-V1-04Mar2022.pdf
https://www.taith.wales/wp-content/uploads/2022/03/2022-Taith-Step-by-step-application-guide-WELSH.pdf
https://youtu.be/oD-HClSLaFQ
https://cardiff.onlinesurveys.ac.uk/welsh-application-form-for-pathway-1-mobilities-for-he-ed
https://www.taith.cymru/ymgeisiwch-am-arian/symudedd-llwybr-addysg-uwch-symudedd-addysg-sut-i-ymgeisio/


Digwyddiadau

▪ 24 Mawrth, 3yp: Taith – cymorth ymgeisio ar gyfer Ieuenctid –
mynd i’r afael â chwestiynau ansoddol a llywio drwy’r ffurflen
gais

▪ 6 Ebrill, 1yp: Taith - ewch ymlaen â'ch cais, Holi ac Ateb

▪ 26 Ebrill, 3.30pm: Taith - ewch ymlaen â'ch cais, Holi ac Ateb

▪ https://www.taith.cymru/digwyddiadau/

https://www.taith.cymru/digwyddiadau/


Y dyddiad cau i anfon cais yw 12yp, 12 Mai

Am unrhyw ymholiadau pellach cysylltwch ag Ellie Bevan, Rheolwr

Rhaglen Ysgolion ac Ieuenctid - bevane@caerdydd.ac.uk neu ymweld

https://www.aith.cymru

mailto:bevane@caerdydd.ac.uk

