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BIOACCELERATE: MYNEGI DIDDORDEB 

Mae BioAccelerate yn rhaglen Hwyluso Busnes sy'n canolbwyntio ar fasnacheiddio gwaith arloesol ym 
meysydd y biowyddorau a gofal iechyd yn y Canolbarth a'r Gorllewin. Cynhelir y rhaglen ar Gampws Arloesi 
a Menter Aberystwyth gyda 8 -12 o fusnesau newydd, arloeswyr a mentrwyr busnes yn y garfan gyntaf, yn 
dechrau ym mis Ebrill 2018.  
 
Bydd y cyfranogwyr a ddetholir yn cymryd rhan mewn rhaglen ymarferol 12-wythnos a fydd yn cynnwys 3 
gweithdy diwrnod-cyfan, mentora wythnosol, cymorthfeydd arbenigol, "diwrnod ysbrydoli" gyda mentrwyr 
busnes o Gymru a diwrnod i wneud eich cais chi am fuddsoddiad ar y diwedd.  
 
Mae'r hyn a gewch chi o BioAccelerate yn cynnwys Cynfas Model Busnes, rhagamcanion ariannol 3-5 
mlynedd, eich cyfle diffiniedig i'r farchnad, dadansoddiad o anghenion y farchnad, cynllun 'mynd i'r 
farchnad', prisiad o'r cwmni a llwyfan cais am fuddsoddiad.  

 
Os oes gennych syniad, prototeip, dyfais neu gysyniad ac os hoffech gael eich ystyried am raglen 
BioAccelerate, llenwch y ffurflen hon i fynegi'ch diddordeb a'i hanfon drwy'r ebost at Ben Jones yng 
Nghampws Arloesi a Menter Aberystwyth, bej13@aber.ac.uk. Panel o arbenigwyr fydd yn dethol ein 
cyfranogwyr a byddant yn chwilio am y syniadau sydd â'r cyfleoedd gorau i greu effaith fasnachol a 
chymdeithasol.  

Y Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau yw hanner dydd, Gwener 6 Ebrill 2018 

SYLWER: BYDD EICH CYFRINACHEDD MASNACHOL YN CAEL EI BARCHU AM YR HOLL WYBODAETH A 

RODDWCH  

Enw llawn:   

E-gyfeiriad: 

Sector: 1. Biowyddorau | 2. Technoleg Iechyd | 3. Dyfais Feddygol | 4. Technoleg Amaeth | 5. Bwyd a Diod | 6. 

Arall 

Cam Busnes:  1. Syniad | 2. Prototeip | 3. Busnes Newydd | 4. Masnachu <1 flwyddyn | 5. Sefydlog  

Cyfeiriad:  

Cod Post:  

 

1. Rhowch ddisgrifiad cryno o'ch syniad/cynnyrch/gwasanaeth: 
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2. Beth yw DIBEN y busnes, neu'r WELEDIGAETH ar ei gyfer? 

Pa effaith bositif fyddwch chi'n ei gwneud? (cymdeithas, darganfyddiad arloesol, bywydau pobl, gweithwyr 

proffesiynol) 

 

 

 

 

 

3. Pa BROBLEM ydych chi'n ceisio ei datrys drwy'ch syniad busnes? 

Beth yw'r broblem? Problem i bwy? Pam mae'n broblem? Beth yw manteision datrys y broblem? Pam nawr?   

 

4. Beth yw cefndir y gwaith arloesol?  

Ymchwil a Datblygu yn y Brifysgol? Ymchwil personol? Profiad personol? Pwy sydd biau'r Eiddo Deallusol / 

Syniad? 

 

5. Pwy yw'ch cwsmeriaid targed? 

 

 

 

6. Beth yw maint a chyfle eich marchnad? 

Enghraifft: Mae marchnad recriwtio'r DU yn werth £3bn (REC) felly byddai cyfran 4% o'r farchnad yn cynnig 

cyfle am £120m. 
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HYSBYSIAD PWYSIG: Darperir BioAccelerate YN RHAD AC AM DDIM i'r cyfranogwyr a ddetholir. A hynny 

drwy ymroddiad hael gan y Noddwyr a'r Partneriaid o ran arian ac adnoddau. Felly mae hi'n hanfodol 

bwysig bod pob cyfranogwr yn ymrwymo i roi ei amser a'i ymroddiad i chwarae rhan weithredol yn y 

rhaglen. 

Eich addewid a'ch 
ymrwymiad 
Llofnodwch i gadarnhau 

Cadarnhaf fy mod yn gallu dod i Weithdy 1 ddydd Iau, 19 Ebrill 2018, yn Aberystwyth  

Cadarnhaf fy mod yn gallu dod i Weithdy 2 ddydd Iau, 3 Mai 2018, yn Aberystwyth  

Cadarnhaf fy mod yn gallu dod i Weithdy 3 ddydd Iau, 17 Mai 2018, yn Aberystwyth  

Cadarnhaf fy mod yn gallu dod i "Ysbrydoli" ddydd Iau, 14 Mehefin 2018, yn 
Aberystwyth 

 

Ymrwymaf i chwarae rhan gyflawn yn rhaglen BioAccelerate o weithdai, sesiynau 
mentora, cymorthfeydd, y diwrnod "ysbrydoli" a'r Digwyddiad Cais am Fuddsoddiad. 

 

Cytunaf i dderbyn negeseuon marchnata drwy ebost am BioAccelerate a mentrau 
eraill a gynhelir gan Gampws Arloesi a Menter Aberystwyth   

 

 


