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Mae pedwar nod i’r prosiect: 

1.  Sefydlu rhwydwaith trawsffiniol o fusnesau bach a chanolig MRE a chwmnïau cadwyn gyflenwi;
2. Cynnal prosiectau Ymchwil a Datblygu cydweithredol diwydiant-academaidd;
3. Trosglwyddo gwybodaeth Ymchwil a Datblygu i randdeiliaid diwydiant tonnau a llanw / busnesau bach a  
     chanolig, a thrwy hynny hyrwyddo’r sector technoleg yn ei chyfanrwydd;
4. Cynorthwyo busnesau bach a chanolig Iwerddon a Chymru i symud ymlaen ar hyd y llwybr at fasnacheiddio  
     ac i Lefelau Parodrwydd Technoleg (TRLs) a Lefelau Parodrwydd Buddsoddi.

Bydd y tîm yn “cael technoleg yn y dŵr” yn y cam peilot cyn-fasnachol (hyd at TRL6) mewn parthau lleoli 
sefydledig yng Nghymru ac Iwerddon. 

• Bydd y prosiect yn cymhwyso ac yn dangos gwerth yr offer technoleg a ddatblygwyd. 
• Amcan y peilotiaid fydd galluogi llwybr datblygu strwythuredig ar gyfer profi a gwella dyfeisiau ynni’r cefnfor  
   o ran eu dibynadwyedd, eu goroesiad, eu gallu i weithredu, eu sefydlogrwydd a’u hyfywedd masnachol.
• Cynigir dau brosiect arddangos, un yr un mewn tonnau a llanw.

Bydd SELKIE yn datblygu offer technoleg aml-ddefnydd, templedi, safonau a modelau a rennir, mewn meysydd 
technoleg a rennir allweddol trwy ffrydiau gwaith ymchwil cymhwysol, y gellir eu defnyddio ar draws y sectorau 
a phartneriaid busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac Iwerddon (yn unol ag Agenda Ymchwil Strategol TP 
Ocean ar gyfer Ymchwil a Datblygu). Gwneir y templedi a’r modelau hyn yn Ffynhonnell Agored ar ôl y prosiect: 

1.  Modelau techno-economaidd. Bydd yr offer hwn yn cysylltu Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol  
     Iwerddon / Cymru (GIS) â model techno-economaidd. Bydd hyn yn galluogi asesu safleoedd MRE mewn  
     perthynas ag adnoddau, technoleg orau, llwybrau cebl, logisteg, cysylltiad grid ac ati.   
2.  Dylunio Sylfeini ac Angorfa. Nid oes unrhyw godau dylunio penodol ar gyfer MRE a defnyddir methodolegau  
     o’r Diwydiant Olew a Nwy yn gyffredinol. Fodd bynnag, nid yw’r rhain yn addas ar gyfer MRE ac nid ydynt yn  
     darparu’r dyluniadau gorau posibl.  
3.  Modelu Arae Ffisegol a Rhifiadol. Mae Selkie yn canolbwyntio ar ymchwil mewn modelu ynni tonnau a llanw  
     a rhyngweithio a chydberthynas arae gan ddefnyddio Techneg Dynameg Hylif Gyfrifiadol wedi’i haddasu.  
4.  Optimeiddio Synhwyrydd a Dadansoddi Data. Mae gwerthuso a monitro dyluniadau peilot trwy  
     synwyryddion soffistigedig yn hanfodol at ddibenion deall a dysgu, yn ogystal ag arwain dyluniadau gwell  
     newydd.  
5.  Gweithrediadau a Chynnal a Chadw (O&M) a modelau logisteg. Bydd prosiect Selkie yn datblygu cyfres o  
     fodelau pwrpasol ar gyfer y sector MRE i wneud y gorau o brosesau logisteg ac O&M, gan adeiladu ar  
     y wybodaeth a ddatblygwyd yn y diwydiant gwynt ar y môr ond gan ymgorffori atebion ar gyfer yr heriau  
     ychwanegol sy’n benodol i MRE. 
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Hoffai SELKIE gael cefnogaeth rhanddeiliaid allweddol yn y sector MRE. Os ydych chi’n teimlo y byddai’r allbynnau o 
fudd i chi ac os hoffech chi fod yn rhan o un o’r prosiectau peilot, cysylltwch â : 

Gordon Dalton G.Dalton@ucc.ie neu TJ Horgan tj.horgan@ucc.ie (Coleg Prifysgol Corc)  
Ian Masters (Prifysgol Abertawe) I.Masters@swansea.ac.uk 

Ar gyfer cefnogaeth fusnes cysylltwch â Sarah Livett (Menter Môn) sarah@mentermon.com

YMATEB

EU Funds:
Ireland Wales

Programme
2014-2020

ClimateEnergy Marine
gwerth mewn gwahaniaeth

delivering on distinction


