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Diweddariad TYR 

Croeso i gylchlythyr mis Mehefin 2020. 

Wrth i ni i gyd barhau i addasu ein modelau darparu, pleser o'r 

mwyaf yw cael dweud bod y tîm wedi mudo ar-lein yn 

llwyddiannus, gan hwyluso sesiynau rhwydwaith rhanbarthol o 

bell. Mae'r sesiynau hyn, wrth gwrs, wedi canolbwyntio ar yr 

heriau mae prosiectau yn eu hwynebu yng ngoleuni Covid-19, 

ond maen nhw hefyd wedi darparu fforwm i arweinwyr 

prosiectau archwilio atebion posibl a rhannu arfer da. 

Cynhaliodd y tîm amryw o weithdai ar-lein hefyd, gan alluogi 

ymarferwyr arbenigol o bob rhan o'r rhanbarth a sectorau i 

ddod ynghyd i drafod ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y 

Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru. Mae 

sylwadau wedi'u crynhoi a'u rhannu â Llywodraeth Cymru. 

Rydyn ni nawr yn brysur yn cynllunio ein cyfres nesaf o 

ddigwyddiadau, gan gynnwys diwrnod gwybodaeth ar-lein lle 

bydd rhanddeiliaid yn cael cyfle i gofrestru ar gyfer pob un o'r 

sesiynau neu rai ohonynt yn unig. Os oes pwnc/siaradwr 

penodol yr hoffech chi ei weld ar yr agenda, cysylltwch â'r tîm 

SEWalesRET@bridgend.gov.uk 

Mae'r gefnogaeth i'r rhai mae Covid-19 yn effeithio arnynt yn 

parhau i ddatblygu ac addasu wrth i ni ddeall yn well yr effaith 

ar draws ein rhanbarth. Mae gwybodaeth am y cymorth 

busnes ar gael yma, argraffiad diweddaraf WEFO o'u 

Hamodau ar gyfer Cymorth a’u Cwestiynau Cyffredin ar gyfer 

ERDF, ESF a Rhaglenni Cydweithredol Tiriogaethol 

Ewropeaidd Cymru Iwerddon yma a gallwch ddarllen sut mae 

prosiectau a ariennir gan Ewrop yn addasu eu darpariaeth i 

gefnogi eu grwpiau cleientiaid ar dudalennau 4 i 9. 

Cadwch yn ddiogel, bawb  

Lisa, Natalie, Amy a Karyn 
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Buddsoddiad rhanbarthol 

yng Nghymru ar ôl Brexit 

Cynhaliwyd ymgynghoriad Llywodraeth 

Cymru ar fframwaith ar gyfer dyfodol 

buddsoddi rhanbarthol yng Nghymru rhwng 

28 Chwefror a 10 Mehefin, ac fe'i cefnogwyd 

gan gyfres o weminarau ymgynghori a 

gynhaliwyd ar gyfer y Gogledd, y 

Canolbarth, y De-orllewin a'r De-ddwyrain 

yn ystod mis Mai. Roedd y cyflwyniadau yn 

cynnwys y rhai gan swyddogion 

Llywodraeth Cymru ar gefndir a chyd-destun 

yr ymgynghoriad a datblygiad, mewn 

partneriaeth, y fframweithiau economaidd 

rhanbarthol sy'n cael eu harwain gan Brif 

Swyddogion Rhanbarthol. Cefnogwyd y 

gweminarau hefyd gan gyflwyniadau gan 

gyfarwyddwyr rhaglenni llywodraeth leol o 

raglenni'r Bargeinion Dinesig a Thwf. Mae 

recordiadau a chyflwyniadau'r gweminarau 

ar gael i'w gweld yma o hyd. 

Cafwyd ymatebion i'r ymgynghoriad gan 

amrywiaeth eang o randdeiliaid a 

dinasyddion ledled Cymru. Mae'r holl 

adborth a gafwyd yn cael ei grynhoi a'i 

ddadansoddi ar hyn o bryd gan gwmni 

ymchwil annibynnol. Bydd Gweinidogion 

Cymru yn ystyried canfyddiadau'r 

ymgynghoriad yn ystod misoedd yr haf fel y 

gellir cytuno ar y cyfeiriad a'r camau nesaf i'r 

dyfodol er mwyn helpu i sicrhau bod 

Llywodraeth Cymru yn parhau ar y trywydd 

iawn i gyflwyno trefniadau buddsoddi 

newydd o'r flwyddyn nesaf ymlaen pan fydd 

arian gan Lywodraeth y DU yn dod i law. 

…yn ôl i’r brig  
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Horizon 2020 

Mae cyfleoedd i gael 

cyllid ar gael o hyd 

drwy'r rhaglen 

Horizon 2020. Gall 

sefydliadau'r DU 

barhau i gymryd rhan 

yn y rhaglen Horizon 

2020 a derbyn cyllid grant yr UE am oes 

prosiectau, gan gynnwys prosiectau sy'n dod 

i ben ar ôl i'r cyfnod pontio ddod i ben yn 

2020. 

Mae'r galwadau presennol yn cynnwys 

galwad Eureka am iechyd digidol a 

heneiddio'n iach sy'n agored i geisiadau tan 5 

Awst gyda marchnad rithiol wedi'i chreu i 

hwyluso cyflwyniadau. 

Mae cyfleoedd ar gael hefyd ym mis Medi ar 

gyfer Cymrodoriaethau Unigol MSCA 2020 

ac Effeithlonrwydd Ynni ac, ym mis Hydref, 

cam 2 y Rhaglen Sbarduno Arloesedd 

Ewropeaidd (EICA). 

Yn ddiweddar, mae'r Comisiwn Ewropeaidd 

hefyd wedi sefydlu'r cyfrwng corona ar gyfer 

yr Ardal Ymchwil Ewropeaidd (ERA), sy'n 

ffynhonnell ganolog sy'n darparu gwybodaeth 

gynhwysfawr am gyfleoedd cyllido mewn 

perthynas â'r coronafeirws ar lefel yr Undeb 

Ewropeaidd ac ar lefel genedlaethol. Mae'r 

wefan yn cynnwys dolenni a gwybodaeth 

ddefnyddiol, gan gynnwys cwestiynau 

cyffredin, estyniadau i alwadau a rhestri o 

brosiectau perthnasol. 

Mae gan uned Horizon 2020 restr lawn o'r 

galwadau sydd ar gael; i gael mwy o 

wybodaeth, cysylltwch â 

horizon2020@gov.wales. 

…yn ôl i’r brig 

http://www.eichllais.cymru/weminar
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https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fmariecurieactions%2F&data=02%7C01%7CJoanne.Binding%40gov.wales%7Ce4cf235c6fa7420681f108d80e075eb5%7Ca2cc36c592804ae78887d06dab89216b%7C0%7C0%7C637274772099982317&sdata
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fdata%2Fref%2Fh2020%2Fwp%2F2018-2020%2Fmain%2Fh2020-wp1820-energy_en.pdf&data=02%7C01%7CJoanne.Binding%40gov.wales%7Ce4cf235c6fa7420681f108d80e075eb5%7Ca
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fdata%2Fref%2Fh2020%2Fwp%2F2018-2020%2Fmain%2Fh2020-wp1820-eic_en.pdf&data=02%7C01%7CJoanne.Binding%40gov.wales%7Ce4cf235c6fa7420681f108d80e075eb5%7Ca2cc
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fresearch%2Fparticipants%2Fdata%2Fref%2Fh2020%2Fwp%2F2018-2020%2Fmain%2Fh2020-wp1820-eic_en.pdf&data=02%7C01%7CJoanne.Binding%40gov.wales%7Ce4cf235c6fa7420681f108d80e075eb5%7Ca2cc
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/covid-19
mailto:horizon2020@gov.wales
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CCR - Y diweddaraf 

Mae CCR yn nodi 10 blaenoriaeth ar gyfer 

y rhanbarth yn sgil y pandemig Covid-19 

Mae'r 10 blaenoriaeth, a gymeradwywyd gan 

Gabinet rhanbarthol CCR ar 18 Mai, yn dod 

fel atodiad i Gynllun Diwydiannol ac 

Economaidd CCR. Y bwriad oedd i'r cynllun 

hwn fod yn hyblyg fel y gellid ei addasu i 

anghenion newidiol yr economi ranbarthol yn 

ystod ei oes o 20 mlynedd. Roedd y 

pandemig yn golygu bod angen ailasesiad 

cynnar i sicrhau ei fod yn dal i ddiwallu 

anghenion y rhanbarth, ac mae'r meysydd 

blaenoriaeth sy'n deillio o hynny i'w gweld ar 

eu gwefan yma. 

Cymru'n Gweithio 

Yn ystod y pandemig Covid-19, mae tîm 

Cymru'n Gweithio wedi bod yn brysur yn 

gwella eu gwasanaethau digidol presennol ac 

yn datblygu dulliau newydd o gefnogi 

cwsmeriaid a phartneriaid. Maen nhw hefyd 

wedi datblygu cylchlythyr partneriaeth 

Cymru'n Gweithio sy'n ceisio rhoi'r 

wybodaeth ddiweddaraf i chi am yr hyn sy'n 

digwydd a statws y gwasanaeth. Mae'r rhifyn 

cyntaf yn arddangos rhywfaint o'r gwaith 

mae'r tîm wedi'i gyflawni, gan dynnu sylw at 

waith partneriaeth a gwaith parhaus gyda 

chwsmeriaid, ac mae'n agor gyda'r 

wybodaeth 

ddiweddaraf 

am y sefyllfa 

flwyddyn ers 

sefydlu 

Cymru'n 

Gweithio gan 

Nikki 

Lawrence, Prif Weithredwr Gyrfa Cymru.  

Ar hyn o bryd, nid oes dolen ar gyfer 

tanysgrifio ond da chi, rhannwch y rhifyn 

presennol gyda chydweithwyr a phartneriaid 

a byddwn yn eich diweddaru chi gyda 

manylion cyswllt maes o law.  

…yn ôl i’r brig 

Perfformiad rhanbarthol 

Dyma'r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y gweithrediadau a ariennir gan 

yr ESI yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech chi fwy o fanylion am y data, anfonwch e-bost 

atom yn sewalesret@bridgend.gov.uk. Bydd mwy o fanylion ar gael yn fuan ar wefan WEFO.  

 Cronfa Dangosydd Ffigurau ar gyfer 

ERDF Mentrau a gynorthwywyd 4,064 

Mentrau a grëwyd 1,347 

Swyddi a grëwyd 7,734 
ESF Cyfranogwyr a gynorthwywyd 104,854 

Cyfranogwyr a gefnogwyd i gael cyflogaeth 12,728 

Cyfranogwyr sy'n ennill cymwysterau 42,900 

Cyfranogwyr mewn addysg/hyfforddiant 2,795 

https://www.cardiffcapitalregion.wales/cy/newyddion/mae-cabinet-rhanbarthol-prifddinas-ranbarth-caerdydd-yn-amlinellu-10-blaenoriaeth-ar-gyfer-adferiad-ar-ol-covid/
https://sway.office.com/WUiOLoCdwkYsojLu?ref=email
https://sway.office.com/WUiOLoCdwkYsojLu?ref=email
mailto:sewalesret@bridgend.gov.uk
https://llyw.cymru/cynnydd-y-rhaglenni-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-2014-i-2020?_ga=2.13071991.1134598639.1592997950-1255346956.1585231524
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Cynhyrchu Cyfryngau Uwch 

Gwella eich sgiliau digidol – o gysur eich 

cartref eich hun  

Mae cwrs dysgu o bell newydd, sy'n 

cynnig cyfle i fusnesau a gweithwyr 

cyflogedig wella eu sgiliau cyfryngau 

digidol, bellach ar waith drwy raglen 

Cynhyrchu Cyfryngau Uwch (AMP) 

Prifysgol Aberystwyth. 

Mae'r cwrs, sy'n cael ei gyflwyno yn y 

Gymraeg a'r Saesneg, wedi cael ei gefnogi 

gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) drwy 

Lywodraeth Cymru, ac fe'i cyflwynwyd o 

ganlyniad i gynllun unigryw rhwng adrannau 

Cyfrifiadureg, Astudiaethau Theatr, Ffilm a 

Theledu a Hanes a Hanes Cymru ym 

Mhrifysgol Aberystwyth. 

Mae llawer o'r ffocws yn y sefyllfa heriol 

bresennol ar weithio o bell ac fel unigolion, a 

nod y cwrs hwn yw cynnig hyblygrwydd a 

sicrhau bod gan y gweithwyr cyflogedig y 

sgiliau damcaniaethol a byd go iawn sydd eu 

hangen arnynt i weithio gyda thechnolegau 

digidol a chyfryngau uwch. 

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-

Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Gallwn 

fod yn falch o lwyddiant Cymru hyd yma yn 

sector y diwydiannau creadigol, ond mae'n 

hanfodol ein bod yn gwella'r sgiliau technegol 

hyn ac yn parhau i ysbrydoli arloesedd a 

gwella sgiliau'r gweithlu presennol yn sgil y 

dirwedd technolegau a chyfryngau digidol 

sy'n newid o hyd.  

“Rydym wedi dylunio'r cwrs MSc Cynhyrchu 

Cyfryngau Uwch gyda busnesau ac unigolion 

mewn golwg fel ei fod yn hyblyg, ar gael yn 

rhwydd drwy ddysgu ar-lein ac yn ategu 

gwaith ac ymrwymiadau eraill y gweithiwr 

cyflogedig.  

“Bydd yr hyfforddiant achrededig lefel uchel 

hwn a'r arbenigedd cyfunol a geir o Adran 

Cyfrifiadureg, Adran Astudiaethau Theatr, 

Ffilm a Theledu ac Adran Hanes a Hanes 

Cymru y Brifysgol o fudd mawr i fusnesau ac 

unigolion, gan eu galluogi i fod yn fwy 

cynhyrchiol, cynaliadwy ac effeithlon.” 

Gall cyfranogwyr naill ai astudio'r cwrs 14 

wythnos drwy'r rhaglen Dysgu o Bell lle 

darperir hyfforddiant yn gyfan gwbl ar-lein, 

neu gallant ddilyn y rhaglen Dysgu Cyfunol 

sydd wedi'i rhannu'n unedau ar-lein ac 

ymarferol.  

Mae pob modiwl yn cynnwys tri bloc a 

gyflwynir mewn rhaglen dreigl gyda 

dyddiadau cychwyn blynyddol ym mis 

Chwefror, Mehefin a Hydref, gan roi cyfle i 

gyfranogwyr y cwrs gwmpasu'r holl 

ddewisiadau o ran modiwlau.  

Gan fod y cynllun wedi'i gefnogi gan Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth 

Cymru, cynigir ffi ostyngol o £165.00 y 

modiwl i fusnesau neu weithwyr cyflogedig. 

Mae bwrsarïau ar gael hefyd i gynorthwyo 

gyda chostau teithio a gofal dibynyddion. 

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a'r 

meini prawf cymhwysedd, cysylltwch â'r tîm 

Cynhyrchu Cyfryngau Uwch ar 07939 

2033938 neu CCU-amp@aber.ac.uk neu 

ewch i’w gwefan.  

mailto:ccu-amp@aber.ac.uk
https://amp.aber.ac.uk/cy/hafan/
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Arweinyddiaeth ION 

Mae Arweinyddiaeth ION yn cyflwyno 

cyfleoedd dysgu rhithiol 

“Dan arweiniad Prifysgol Abertawe, mewn 

partneriaeth â Phrifysgol Bangor, mae 

Arweinyddiaeth ION yn cael ei gefnogi gan 

£5.7 miliwn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i 

wella sgiliau a sbarduno cynhyrchiant a 

throsiant mewn busnesau bach a chanolig 

(BBaChau), ynghyd ag mewn cwmnïau mwy o 

faint yng Nghymru. 

Mae'r fenter wedi cynorthwyo dros 1,400 o 

reolwyr, darpar arweinwyr ac entrepreneuriaid 

mewn bron i 1,000 o fusnesau i ddatblygu 

sgiliau o safon uchel drwy raglenni 

arweinyddiaeth wedi'u targedu sy'n ceisio 

cynyddu cynhyrchiant yn y gweithle a datblygu 

mentrau cynaliadwy, proffidiol.  

Mae llawer wedi'i ddweud am bwysigrwydd 

arweinyddiaeth yn yr hinsawdd sydd ohoni. Fel 

arweinwyr busnes, rydym wedi hen arfer gorfod 

llywio drwy amseroedd cyfnewidiol. Yn ION, 

rydym yn gweithio mewn swyddfeydd yn 

bennaf ac mae ein hwythnosau yn llawn 

cyfarfodydd wyneb yn wyneb, rhwydweithio â 

chymunedau busnes a darparu ein 

dosbarthiadau meistr ar ddysgu drwy brofiad 

drwy weithgareddau grŵp a rhyngweithio. 

Rydym wedi gorfod gwneud pethau'n wahanol. 

Er mwyn sicrhau ein bod yn parhau i ddiwallu 

anghenion ein cynrychiolwyr a'n rhwydweithiau, 

rydym wedi bod yn cynnal amryw o gyfleoedd 

dysgu rhithiol, sydd wedi cael eu mynychu'n 

dda iawn ac wedi derbyn adborth gwych. 

Mae'r sesiynau sydd i ddod yn cwmpasu 

arloesi, hyfforddi, sefydliadau dysgu a'r 

#ZoomBookRoom. Rydym hefyd yn cynnal 

sesiwn rhwydweithio rhithiol wythnosol sy'n 

annog trafodaeth agored ac sydd wedi arwain 

at ffurfio partneriaethau busnes newydd gwych. 

Mae gwybodaeth am sesiynau’r dyfodol i'w 

gweld ar ein tudalennau digwyddiadau. 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn 

arweinydd anhygoel, edrychwch ar ein gwefan i 

weld y rhaglenni a gynhelir yn ddiweddarach 

eleni.” 

METAL  

Hyfforddiant Deunyddiau a Gweithgynhyrchu 

Am gyfnod cyfyngedig, bydd yr holl hyfforddiant 

a gynigir gan y prosiect METAL am ddim i 

fusnesau Cymru.  

Oherwydd cyfyngiadau COVID-19, nid yw'r  

gweithrediad yn gallu addysgu wyneb yn wyneb 

ar hyn o bryd, felly maen nhw yn y broses o 

symud mwy o'u cynnwys i gyfrwng ar-lein.  

Mae 'Technoleg Cyrydiad a Chaenau' yn fyw 

nawr, ac maen nhw’n gobeithio y bydd mwy o 

gyrsiau ar gael i'w hastudio ar-lein yn yr 

wythnosau nesaf.  

Mae'r cyrsiau wedi'u hachredu'n llawn gan 

Brifysgol Abertawe a, phan fyddant yn eu 

cwblhau'n llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn 

derbyn tystysgrif a 10 credyd. 

Os yw hyn yn swnio fel rhywbeth y byddech chi 

neu eich busnes yn elwa arno, cofrestrwch eich 

diddordeb ar-lein neu cofrestrwch ar gyfer eu 

rhestr bostio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf 

am ba gyrsiau sydd ar gael i'w hastudio o 

gartref. 
…yn ôl i’r brig 

https://ionleadership.co.uk/cy/events
https://ionleadership.co.uk/cy/courses
https://www.sewales-ret.co.uk/cy/metal-2/
https://www.project-metal.co.uk/cy
https://www.project-metal.co.uk/cy
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ASTUTE 2020  

Dathlu 10 mlynedd o weithio ar y cyd â'r 

diwydiant gweithgynhyrchu 

Mae'r bartneriaeth ASTUTE yn dathlu carreg 

filltir enfawr: roedd 1 Mai yn gyfle i ddathlu 10 

mlynedd o weithredu llwyddiannus, 

ymgysylltu â thros 500 o gwmnïau, a 

chefnogi mwy na 370 o fusnesau ledled 

Cymru i fynd i'r afael â heriau 

gweithgynhyrchu. Diolch i Gronfa Datblygu 

Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru 

a'r cymorth a gafwyd gan Sefydliadau 

Addysg Uwch (SAUau) gorau Cymru, mae 

ASTUTE wedi darparu cydweithrediadau 

sydd wedi cael effaith fawr dros y 

blynyddoedd, gan ddarparu lefelau uwch o 

arloesi ym myd busnes. 

Mae'r bartneriaeth SAU, dan arweiniad 

Prifysgol Abertawe mewn cydweithrediad 

agos â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol 

Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol 

Cymru y Drindod Dewi Sant, wedi dwyn 

ynghyd academyddion heb eu hail, 

arbenigwyr technegol cymwys a rheolwyr 

prosiect i gyflwyno Ymchwil, Datblygu ac 

Arloesi a arweinir gan y diwydiant. O 

ganlyniad, mae cwmnïau wedi buddsoddi 

dros £14.4 miliwn i ymgorffori technolegau 

uwch a chynaliadwy a rhoi gwelliannau ar 

waith yn eu prosesau gweithgynhyrchu ac 

wedi creu neu ddiogelu dros 270 o swyddi.  

Mae ASTUTE wedi sefydlu cysylltiadau 

cydweithredol cryf â chwmnïau o Gymru ar 

draws amrywiaeth o sectorau megis 

awyrofod, modurol, meddygol a bwyd a diod 

dros y blynyddoedd, gan gynnwys:  

 Crossflow Energy Co Ltd. ar echelin 

lorweddol newydd, oddi ar y grid, atebion 

ynni gwynt a solar,  

 Affresol Ltd. ar weithgynhyrchu a 

chynhyrchu Thermo Poly Rock o ganran 

uchel o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu,  

 Cintec International Ltd. ar eu system 

angori ac atgyfnerthu unigryw i'w 

defnyddio mewn gwaith adeiladu mewn 

ardaloedd sy'n agored i ddaeargrynfeydd 

yn fyd-eang.  

Mae'r gwneuthurwr offer diwydiannol ar gyfer 

y diwydiannau olew, nwy a phrosesu eraill, 

British Rototherm Company Ltd., wedi bod yn 

gweithio gydag ASTUTE 2020 i ddefnyddio 

galluoedd modelu acwstig ASTUTE. O 

ganlyniad i'r cydweithredu, mae'r cwmni yn 

arwain y farchnad o ran rhagfynegi sŵn ar 

gyfer lleihyddion pwysedd agorfeydd, wedi 

cyflogi staff newydd, wedi buddsoddi mewn 

peiriannau newydd ac wedi ennill contractau 

ychwanegol.  

Mae'r Rheolwr Gyfarwyddwr Oliver Conger 

yn tynnu sylw at y rhyngweithio cadarnhaol 

rhwng ei gwmni ac ASTUTE 2020 mewn 

fideo sbotolau ar y prosiect: “Mae ASTUTE 

2020 yn meddu ar gryn dipyn o allu 

technegol, mae ganddynt fynediad at 

raglenni a meddalwedd ac adnoddau nad 

oes gan gwmni fel Rototherm. Gallan nhw 

helpu i roi hyder i fynd ati i gyflawni rhywbeth 

na fyddech chi wedi mynd ymlaen ag ef.”  

Gellir gweld y fideo yma. 

www.astutewales.com 

info@astutewales.com 

…yn ôl i’r brig 

https://www.astutewales.com/cy/frequently-asked-questions
https://www.astutewales.com/cy/case-studies
https://www.astutewales.com/cy/
mailto:info@astutewales.com
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Y Sector Addysg Bellach yn 

ymateb i'r argyfwng COVID-

19 gyda hyfforddiant wedi'i 

gymorthdalu'n llawn i 

gyflogwyr 

Mewn ymateb i effaith lethol COVID-19 ar 

lesiant economaidd Cymru, mae colegau ar 

draws y sector AB yng Nghymru wedi dod 

ynghyd â WEFO (Swyddfa Cyllid 

Ewropeaidd 

Cymru) i 

ddatblygu 

pecyn o 

gymorth i helpu 

a chynorthwyo 

busnesau yn 

ystod y cyfnod 

hwn.  

Gyda chymorth 

cyllid Cronfa 

Gymdeithasol 

Ewrop, bydd 

colegau 

Addysg Bellach 

yn cynnig cymwysterau hyfforddi a datblygu 

achrededig i fusnesau lleol ar gyfer eu staff, 

yn amrywio o Lefelau 1 - 6 sy'n cael eu 

cymorthdalu 100% drwy 3 phrosiect 

rhanbarthol:  

 Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr 

Cyflogedig (SEE) yn y Gogledd;  

 Sgiliau ar gyfer Diwydiant (SfI) yn y De-

orllewin a'r Canolbarth; 

 Uwchsgilio yn y Gwaith yn y De-ddwyrain 

Mae'n bleser gennym gyhoeddi bod yr 

hyfforddiant hwn ar gael i gwmnïau cymwys 

ar unwaith, a disgwylir iddo redeg tan fis 

Awst 2021. Mae'r rhain yn cynnwys 

sefydliadau sector cyhoeddus, preifat a 

thrydydd sector o unrhyw faint sydd â 

chanolfan yng Nghymru ac nad ydynt eisoes 

wedi cael mwy na 200,000 ewro mewn 

cymorth gwladwriaethol de minimis dros y 

tair blynedd ariannol ddiwethaf.  

Rhaid i'r hyfforddiant fod yn gymhwyster 

cymeradwy ac achrededig y gall y coleg 

addysg bellach ei gyflwyno ac sy'n cynnwys 

ystod o gymwysterau cysylltiedig â gwaith 

sy'n seiliedig ar gymhwysedd ar gyfer pob 

sector busnes 

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn 

dysgu mwy am sut y gallwn ni eich cefnogi 

chi cyn i'r cyfnod ariannu ddod i ben, 

cysylltwch â: 

Y De-ddwyrain  

Amanda Harris 

amanda.harris@cymoedd.ac.uk 

Danial Ashman 

danial.ashman@coleggwent.ac.uk 

Y Gogledd  

Vicky Barwis 

employers@cambria.ac.uk 

Y De-orllewin a'r Canolbarth   

Nigel Richards 

Nigel.richards@gcs.ac.uk  

01792 294209 

Mae mwy o wybodaeth am ofynion 

cymhwystra ar gyfer yr hyfforddiant hwn ar 

gael yma. 

Ni ellir dyfarnu'r cymhorthdal llawn i rai 

cyflogwyr, a gellir dod o hyd i fanylion am y 

rheini yma.  

mailto:amanda.harris@cymoedd.ac.uk
mailto:danial.ashman@coleggwent.ac.uk
mailto:employers@cambria.ac.uk
mailto:Nigel.richards@gcs.ac.uk
https://www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/cy/rhaglenni-sgiliau-hyfforddiant/cymorth-yn-eich-ardal
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2020-06/coronafeirws-covid-19-a-phrosiectau-a-gefnogir-gan-y-cronfeydd-strwythurol-ewropeaidd_0.pdf
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Cylch Covid-19 y Gronfa 

Cynhwysiant Gweithredol 

Mae'r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol (CCG) 

ar gael o hyd i helpu sefydliadau'r trydydd 

sector yn y frwydr yn erbyn coronafeirws – 

gyda phroses ymgeisio symlach a byrrach. 

Mae'r pandemig Covid-19 a'r cyfyngiadau 

symud a osodwyd i fynd i'r afael ag ef wedi 

effeithio ar lawer o gyfranogwyr yr AIF. Maen 

nhw wedi golygu bod sefydliadau wedi gorfod 

addasu'r ffordd maen nhw’n cyflawni eu 

gweithgareddau o ddydd i ddydd er mwyn 

cefnogi eu cyfranogwyr a'r gymuned 

ehangach.  

Caiff cylch syml, byr o gyllid yr AIF ei rhedeg 

ar gyfer sefydliadau sydd eisoes ar y Rhestr o 

Fuddiolwyr Cymeradwy (ABL), i gefnogi 

cynhwysiant cymdeithasol a gwell rhagolygon 

cyflogadwyedd. Bydd y cyllid yn helpu gyda 

mesurau i liniaru'r argyfwng (nad ydynt eisoes 

yn cael eu hariannu gan ffynonellau eraill), ac 

yn cefnogi gweithgareddau i gynorthwyo'r 

adferiad ar ôl i'r cyfnod argyfwng ddod i ben. 

Bydd y gronfa yn cefnogi prosiectau chwe mis 

gyda chyfanswm cost heb fod yn fwy na 

£25,000, a phob un â grantiau o 80%. Gall rhai 

prosiectau ganolbwyntio ar weithgareddau i 

helpu gyda gwasanaethau sy'n gysylltiedig â 

Covid-19, a gall eraill ganolbwyntio ar 

wasanaethau i gefnogi eu grwpiau o 

gyfranogwyr yn uniongyrchol. Bydd 

ceisiadau'n cael eu gwneud drwy MAP, sef 

porth aml-raglen CGGC, a'u nod yw rhoi 

prosiectau ar waith o fewn 4-6 wythnos i'w 

cyflwyno.  

Mae'r cylch blaenorol o gyllid yr AIF a gafodd 

ei 'rewi' oherwydd y pandemig bellach wedi 

ailgychwyn, a chysylltir ag ymgeiswyr i wneud 

yn siŵr eu bod yn dal yn hapus i fwrw ymlaen 

â'u prosiectau arfaethedig. Disgwylir i'r cylch 

llawn nesaf o wahoddiadau i ymgeisio agor ym 

mis Medi 2020. Yn unol â’r arfer, bydd hyn yn 

mynd allan at sefydliadau sydd eisoes wedi 

pasio'r cam cyntaf ac sydd ar yr ABL. Felly, 

dydy hi ddim yn rhy hwyr i gyflwyno holiadur 

cymhwysedd drwy MAP a gwneud cais i 

ymuno â'r rhestr honno. 

…yn ôl i’r brig 

Timau cyflogadwyedd yr ALl 

Gyda ffigurau diweithdra'n codi, a phobl ar 

ffyrlo yn ystyried uwchsgilio, mae'n werth 

cofio'r amrywiaeth eang o hyfforddiant, 

cymorth chwilio am swyddi a chymorth 

uwchsgilio sydd ar gael gan Awdurdodau 

Lleol ar draws y rhanbarth. Mae crynodebau 

o'r prosiectau a gefnogir drwy'r rhaglenni 

ERDF ac ESF ar gael ar ein gwefan.  

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, gall 

awdurdodau lleol gyfeirio pobl at y cyngor a'r 

help sydd eu hangen i ddychwelyd i weithio 

ac ennill cymwysterau newydd.  

Mae'r cymorth sy'n cael ei gynnig yn 

cynnwys: 

 Help i ysgrifennu CV, llenwi ffurflenni cais 

ac ysgrifennu llythyrau eglurhaol 

 Technegau chwilio am swyddi a 

chyfweliad 

 Hyfforddiant achrededig a sgiliau swydd 

anffurfiol 

 Cyllid posibl ar gyfer treuliau sy'n 

gysylltiedig â gwaith   

 Cyngor ar ddechrau eich busnes eich hun 

 Cyfleoedd gwirfoddoli a lleoliadau gwaith  

Gellir cysylltu â'r timau cyflogadwyedd ym 

mhob awdurdod lleol ar y rhif/e-bost ar y 

tudalen nesaf. 

…yn ôl i’r brig 

https://www.sewales-ret.co.uk/cy/active-inclusion-fund/
https://map.wcva.cymru/
https://map.wcva.cymru/
https://www.sewales-ret.co.uk/cy/projects/
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…yn ol i’r brig 

Astudiaeth achos Cadw'n 

Iach yn y Gwaith – Darryl’s 

Taxis and Minibuses 

Mae'r rhaglen Datblygu 

Cydnerthedd, Ffyniant 

a Lles (Cadw'n Iach yn 

y Gwaith), a ariennir 

gan Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop 

ac a arweinir gan 

Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, 

yn cynnig cymorth am ddim i fusnesau micro, 

bach a chanolig o ran eu hagwedd at lesiant 

staff, cynorthwyo pobl â chyflyrau iechyd sy'n 

cyfyngu ar eu gallu i weithio a chefnogi pobl i 

ddychwelyd i'r gwaith ar ôl cyfnod o 

absenoldeb.  

Yn ddiweddar, mae Cadw'n Iach yn y Gwaith 

wedi gweithio gyda Darryl’s Taxis and 

Minibuses, sef busnes micro yn Ynyshir, 

Porth, i'w helpu i wella eu strategaethau 

cydraddoldeb ac amrywiaeth a'u systemau 

monitro a'u cynorthwyo i fodloni gofynion 

caffael a'r fframwaith e-dendro a'r broses o 

sicrhau contractau yn llwyddiannus gan 

alluogi'r sefydliad i dyfu a ffynnu. 

Datblygwyd ac adolygwyd amryw o bolisïau, o 

absenoldeb salwch i gyfrifoldeb cymdeithasol 

corfforaethol (CSR) a chynaliadwyedd. 

Cyfrannodd y polisïau a weithredwyd at 

gynnydd sylweddol mewn sgoriau yn ystod y 

broses e-dendro, gan ganiatáu i'r sylfaenydd 

baratoi ei sefydliad a'i staff ar gyfer cyfnod twf 

a ragwelwyd ar gyfer y busnes. 

Gellir cysylltu â thîm Cadw'n Iach yn y Gwaith 

RhCT drwy e-bost a thros y ffôn ar 01443 

827317. 

…yn ôl i’r brig 

Awdurdod Lleol  E-bost Ffôn 

Blaenau Gwent BIW2@aneurinleisure.org.uk 01495 354703 

WSFA2@aneurinleisure.org.uk 01495 355595 

Peny-bont ar Ogwr employability@bridgend.gov.uk 01656 815317 

Caerffili bridgesintowork@caerphilly.gov.uk 01495 237921 

Caerdydd intoworkadviceservice@cardiff.gov.uk 02920 871071 

Merthyr nlc.enquiries@merthyr.gov.uk 01685 727099 

Sir Fynwy youthenterprise@monmouthshire.gov.uk   

j2w@monmouthshirehousing.co.uk 01495 745769 

cfw@monmouthshire.gov.uk 07836 262102 

07966 207047 

j2wteam@newport.gov.uk 07792 946075 

07581 187726 

Casnewydd   

Inspire2work@newport.gov.uk   

RCT CfW@rctcbc.gov.uk 01443 425761 

Torfaen employability@torfaen.gov.uk 01633 647743 

Bro Morgannwg MDDavies@valeofglamorgan.gov.uk   

annette.harrison@careerswales.com 07725 705735 

helen.pereira@careerswales.com 07725 826308 

Timau cyflogadwyedd yr ALl 

mailto:stayingwellatwork@rctcbc.gov.uk
mailto:BIW2@aneurinleisure.org.uk
mailto:WSFA2@aneurinleisure.org.uk
mailto:employability@bridgend.gov.uk
mailto:bridgesintowork@caerphilly.gov.uk
mailto:intoworkadviceservice@cardiff.gov.uk
mailto:nlc.enquiries@merthyr.gov.uk
mailto:youthenterprise@monmouthshire.gov.uk
mailto:j2w@monmouthshirehousing.co.uk
mailto:cfw@monmouthshire.gov.uk
mailto:j2wteam@newport.gov.uk
mailto:Inspire2work@newport.gov.uk
mailto:CfW@rctcbc.gov.uk
mailto:employability@torfaen.gov.uk
mailto:MDDavies@valeofglamorgan.gov.uk
mailto:annette.harrison@careerswales.com
mailto:helen.pereira@careerswales.com

