EUCONTACT

PWY YDYM NI

© 2010 EUCONTACT Ltd.

YR HYN A WNAWN

HANES O WAITH LLWYDDIANNUS

CYSWLLT A STRWYTHUR

1

EUCONTACT

PWY YDYM NI

YR HYN A WNAWN

HANES O WAITH LLWYDDIANNUS

CYSWLLT A STRWYTHUR

PWY YDYM NI
Gwybodaeth gynhwysfawr o bolisi
Ewropeaidd
Mae gan staff EUCONTACT brofiad maith o bolisi
Ewropeaidd yn y meysydd dilynol: Addysg a
Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach,
Polisi Cymdeithasol, Polisi Busnesau Bach a
Chymdeithasol a Pholisi Strwythurol a
Rhanbarthol.

Cleientiaid a phartneriaid cydweithredu:
Mae gan EUContact bortffolio eang o gleientiaid
cyhoeddus a phreifat a phartneriaid cydweithio
fel: canolfannau hyfforddiant, sefydliadau
anllywodraethol, cymdeithasau a ffederasiynau yn
y Deyrnas Unedig, Iwerddon, Denmarc, Ffrainc,
Hwngari, yr Almaen a Romania ac aelodau eraill
o‘r Undeb Ewropeaidd.

Polisi maith o raglenni ariannu‘r UE
Cyn ymuno ag EUCONTACT, bu aelodau ein tîm
yn gweithio gyda sefydliadau Ewropeaidd neu
sefydliadau gyda chwmpas gweithgaredd
Ewropeaidd, ac felly mae ganddynt brofiad
ymarferol hir o raglenni cyllid Ewropeaidd a‘r
drefn ar gyfer gwneud cynigion a thendro.

EU-társfinanszírozott projektek
Az EUCONTACT munkatársai tapasztalattal
bírnak sikeres nemzeti pályázatok írása terén,
amelyeket az EU nemzeti szinten társfinanszíroz.
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Datblygu prosiectau a ariannir gan yr UE
Datblygu prosiectau gyda golwg ar wneud cais
am gyllid ar gyfer rhaglen bwrpasol yr UE, e.e.
gwell cyfuniad rhwng hyfforddiant a lleoliad
gwaith mewn cwmnïau.
Datblygu ceisiadau a chynigion
Datblygu proffesiynol ar geisiadau prosiect,
cynigion yn cynnwys dod ynghyd â‘r consortia
gofynnol (strwythur partner Ewropeaidd) a
chyflwyniad electronig yn nhair prif iaith Ewrop
(Frrangeg, Saesneg ac Almaeneg) a
Hwngareg, Rwmaneg, Eidaleg a Sbaeneg.
Arian cyfatebol cenedlaethol
Fel a phan fo angen, medrir cyfuno gwneud
cais am gyllid Ewropeaidd drwy ysgrifennu
cynigion gyda cheisiadau cenedlaethol.
Hyfforddiant ar gyllid a thendro Ewropeaidd
Gall staff EUCONTACT gynnal hyfforddiant
pwrpasol mewnol ar raglenni cyllid yr UE, sut i
dendro a rheoli prosiectau.

Dynodi rhaglenni ariannu‘r UE
Ymgynghoriaeth ar raglenni cyllid presennol Ewrop
a‘u cyrchu ar gyfer strategaethau tymor byr a
hirdymor.
Cymorth i weithredu prosiectau
Profiad cadarn gyda rheoli prosiectau ar gyfer ein
cwsmeriaid, yn arbennig ar gyfer prosiectau
llwyddiannus a ddatblygwyd gan EUCONTACT.
Ymgynghoriad strategol ar bynciau Ewropeaidd a
blaenoriaethau ariannu‘r dyfodol
Datblygu strategaethau tymor byr a thymor canol ar
gyfer defnydd wedi‘i dargedu o‘r rhaglenni cyllid
Ewropeaidd mewn cysylltiad gyda datganiad
cenhadaeth y sefydliad cleient.
Datbygu a phrofi prosiectau Ewropeaidd arloesol
ym maes Addysg a Hyfforddiant Galwedigaethol ac
Addysg Bellach
Mae hyrwyddo prosiectau Ewropeaidd i ddatblygu
ymhellach y dimensiwn Ewropeaidd mewn Addysg a
Hyfforddiant Galwedigaethol ac Addysg Bellach, gyda
phwyslais arbennig ar swyddi technegol a iechyd a
chymdeithasol, yn faes gwaith arbennig.
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Meysydd ffrocws

Rhaglenni‘r UE

Bu EUCONTACT yn gweithio‘n llwyddiannus fel datblygwyr prosiectau
yn y meysydd dilynol: addysg a hyfforddiant galwedigaethol, addysg
bellach, polisi cymdeithasol a marchnad lafur, busnesau bach a chanolig
(mynd i farchnadoedd newydd, effeithiolrwydd ynni ac arloesedd) a
pholisi strwythurol a rhanbarthol ar lefel Ewropeaidd a chenedlaethol.
Rydym yn arbenigo yn y rhaglen cyllid Ewropeaidd dilynol: Rhaglen Dysgu
Gydol Oes – Leonardo da Vinci – Symudedd – Trosglwyddo Arloesedd –
Partneriaethau – Addysg bellach i staff addysgu – Polisi Cymdeithasol
Ewrop/Cronfa Gymdeithasol Ewrop, Rhaglen Fframwaith Gallu Cystadleuol
ac Arloesedd/Rhaglen CIP i gefnogi Busnesau Bach a Chanolig – Ynni
Deallus Ewrop/IEE – ARLOESEDD ECO a‘r rhaglenni Ewropeaidd ar gyfer
Polisi Strwythurol a Rhanbarthol.

Ystyriaeth wahaniaethol i‘r blaenoriaethau tendro yn y DU ac aelodau eraill yr UE
Yn ychwanegol at y blaenoriaethau Ewropeaidd, ystyrir tueddiadau a blaenoriaethau tendro cenedlaethol
pob rhaglen Ewropeaidd yn y DU. Mae hyn hefyd yn ddilys ar gyfer rhaglenni‘r UE mewn aelodau eraill o‘r
DU megis: yr Almaen, Ffrainc, Hwngari, Romani, Twrci a‘r Almaen lle mae EUCONTACT hefyd yn
gweithredu.
Cwotâu llwyddiant uchel ar gyfer prosiectau a ddatblygwyd gan EUCONTACT
Mae‘r cymwysterau cynhwysfawr cysylltiedig â rhaglen a phroffesiynol oherwydd ein profiad maith yn ein
galluogi i sicrhau cwota uchel iawn o brosiectau a ariannir ar gyfer ein cleientiaid yn y Deyrnas Unedig a
hefyd wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd y gweithredwn ynddynt.
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Mae pencadlys EUCONTACT ym Manceinion/DU.
Mae gan EUCONTACT bedwar prif faes gweithgaredd:
1.
2.
3.
4.

Datblygu a chyflwyno cynigion am gyllid UE a chenedlaethol
Datblygu strategaeth a phrosiectau
Rheolaeth prosiect
Prosiectau arbennig ar gyfer addysg a hyfforddiant
galwedigaethol ac addysg arbennig

Staff y cwmni
Mae gan EUCONTACT 5 aelod o staff. Yn ogystal â‘i dîm
rhyngwladol, mae EUCONTACT yn croesawu gweithio gyda staff
cyswllt yng ngwledydd y DU a‘r UE ar gyfer datblygu prosiectau a
rheoli prosiectau.
CYSWLLT
Y DEYRNAS UNEDIG A GWLEDYDD
SY‘N MEDRU‘R SAESNEG YN YR UE 0044 161 408 23 79

Cyswllt
EUCONTACT LTD
8 Exchange Quay
6 Floor
Manchester M5 3EJ
United Kingdom

E-Mail: info@eucontact.eu
Phone: 0044 161 408 23 79
Fax: 0044 161 932 11 00

Diweddariad diwethaf: 31/03/2011

Cofrestru
Mae EUCONTACT Cyf wedi cofrestru gyda Ty Cwmnïau ar gyfer
Lloegr a Chymru yng Nghaerdydd. Rhif Cwmni 5869725
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