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Diweddariad TYR  

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn hynod heriol i bob 
prosiect a ariennir gan yr UE ond mae wedi bod yn 
anhygoel clywed am eich ffyrdd arloesol chi o addasu'r 
ddarpariaeth a llwyddo i gynnal cefnogaeth i'ch 
cyfranogwyr. 

Gobeithiwn y bydd y rhifyn y Gaeaf yma o'n e-gylchlythyr 

yn llawn gwybodaeth a hoffem ddiolch yn fawr iawn i'n 

holl gyfranwyr drwy gydol y flwyddyn ddiwethaf, mae 

eich cefnogaeth barhaus yn cael ei gwerthfawrogi'n fawr. 

Rydym yn dymuno Nadolig Llawen i chi i gyd, a 

dymuniadau gorau i bob un ohonoch chi am flwyddyn 

well yn 2021. 

Lisa, Amy, Natalie a Karyn 
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Diweddariad ar gyllid ôl-UE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 18 Tachwedd cyhoeddodd Llywodraeth 

Cymru ei Fframwaith Buddsoddi Rhanbarthol 

i ddisodli cronfeydd yr UE yng Nghymru yn 

dilyn cydweithio â sefydliadau ledled Cymru, 

prosiect gyda'r OECD ac ymgynghoriad 

cyhoeddus ar y cynigion.  

Goruchwyliwyd hyn gan y Grŵp Llywio 

Buddsoddi Rhanbarthol yng Nghymru, sy'n 

cynnwys aelodau o ystod eang o sectorau a 

sefydliadau. 

Mae'r Fframwaith yn rhoi llawer mwy o rôl i 

ranbarthau yng Nghymru wrth wneud 

penderfyniadau ar sut caiff arian ei wario ac 

mae'r blaenoriaethau buddsoddi'n cynnwys 

cymorth i fusnesau, mynd i'r afael ag 

anghydraddoldeb economaidd ac 

amddifadedd ar draws ein cymunedau, a'r 

newid i economi ddi-garbon.  Gellir dod o 

hyd i'r Fframwaith a rhagor o wybodaeth am 

y gwaith sydd wedi'i wneud yng Nghymru i 

ddatblygu polisi buddsoddi rhanbarthol ôl-UE 

yma. 

Ers cyhoeddi'r Fframwaith, nododd 

November Spending Review 2020 - GOV.UK 

(www.gov.uk) rai manylion am y Gronfa 

Ffyniant a Rennir arfaethedig, a fydd yn 

disodli cyllid yr UE ledled y DU o 2021 

ymlaen. 

Fel rhan o'r Adolygiad Gwariant, mae £220m 

wedi'i ymrwymo i raglenni peilot a dulliau 

gweithredu ledled y DU ar gyfer y Gronfa yn 

2021-2022, gyda chyllideb y DU yn cynyddu 

hyd at £1.5 biliwn yn y blynyddoedd wedi 

hynny. 

Nid oes gwybodaeth hyd yma am sut bydd y 

cyllid peilot ar gyfer y flwyddyn nesaf yn cael 

ei ddosbarthu, ond disgwylir manylion gan 

Lywodraeth y DU yn y Flwyddyn Newydd. 

Perfformiad rhanbarthol 

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

gan ESI yn Rhanbarth y De Ddwyrain. Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, anfonwch 

e-bost atom yn sewalesret@bridgend.gov.uk neu gweld Cynnydd y rhaglenni: Cronfeydd 

Strwythurol yr UE 2014 i 2020 | LLYW.CYMRU . 

 Cronfa Dangosydd Ffigurau ar gyfer 
Rhanbarth y De Ddwyrain 

ERDF Mentrau wedi’u cynorthwyo 4,739 

Mentrau wedi’u creu 1,470 

Swyddi wedi’u creu 8,411 

ESF Cyfranogwyr wedi’u cynorthwyo 111,774 

Cyfranogwyr wedi’u cefnogi i gyflogaeth 14,522 

Cyfranogwyr wedi ennill cymwysterau 51,127 

Cyfranogwyr mewn addysg / hyfforddiant 3,375 

…yn ôl i’r brig 

https://llyw.cymru/buddsoddi-rhanbarthol-yng-nghymru-ar-ol-brexit
https://llyw.cymru/buddsoddi-rhanbarthol-yng-nghymru-ar-ol-brexit
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https://www.gov.uk/government/topical-events/spending-review-2020
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https://llyw.cymru/cynnydd-y-rhaglenni-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-2014-i-2020?_ga=2.138421235.130478494.1608125624-2014325570.1601486691
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…yn ôl i’r brig 

WEFO 

Cyfnod Pontio Ymadael â’r UE a 

Rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE 

2014-20  

Yn ddiweddar, cyhoeddodd WEFO ddogfen 

Cwestiynau Cyffredin o'r enw 'Cyfnod Pontio 

Ymadael â’r UE a Rhaglenni Cronfeydd 

Strwythurol yr UE 2014-20'.  Mae'r ddogfen 

Cwestiynau Cyffredin hon yn cyd-fynd â 

Chytundebau Ariannu presennol buddiolwyr 

a Rheolau Cymhwysedd WEFO.  Mae'n rhoi 

sicrwydd y bydd buddiolwyr, o 1
af
 Ionawr 

2021 ymlaen, yn parhau i dderbyn cyllid yr 

UE o dan y rheolau arferol ac y dylent 

barhau i gyflawni gweithrediadau fel maent 

ar hyn o bryd.   

Mae hefyd yn nodi rhywfaint o fanylion 

pellach am oblygiadau ymarferol diwedd y 

cyfnod pontio ar feysydd fel caffael, y GDPR 

a Chymorth Gwladwriaethol, ond mae'n 

bwysig nodi na fydd y rhwymedigaethau sy'n 

deillio o Gytundebau Ariannu gyda WEFO yn 

newid ac y byddant yn parhau i fod mewn 

grym.  

Gall buddiolwyr nad ydynt eto wedi derbyn 

copi o'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hon ei 

gweld yma https://llyw.cymru/rhaglen-

cronfeydd-strwythurol-yr-ue-cwestiynau-

cyffredin-ar-gyfnod-pontior-ymadawiad-ar-ue 

neu gysylltu â Swyddog Datblygu Prosiectau 

WEFO am gopi. 

Cymorth Gwladwriaethol 

O dan delerau'r Cytundeb Ymadael, bydd y 

DU wedi'i rhwymo gan reolau Cymorth 

Gwladwriaethol yr UE tan ddiwedd y cyfnod 

pontio, sef 31 Rhagfyr 2020.  

Ar ôl hynny, gallai'r DU fabwysiadu dull 

gweithredu gwahanol, yn dibynnu ar delerau 

unrhyw gytundeb masnach â'r UE yn y 

dyfodol. Adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, 

mae ansicrwydd o hyd ynglŷn â'r sefyllfa 

hon.     

Ar gyfer gweithrediadau sydd eisoes wedi'u 

cymeradwyo ac sydd â chymorth 

gwladwriaethol (gan gynnwys cynlluniau a 

fydd yn dod i ben ar ddiwedd 2020), mae'r 

rheolau a'r cymorth gwladwriaethol 

perthnasol yn parhau i fod yn berthnasol i'r 

holl weithrediadau a gyflawnir. Ar gyfer 

gweithrediadau a gymeradwyir ar ôl 31
ain

 

Rhagfyr 2020 (neu weithrediadau presennol 

lle mae cymorth gwladwriaethol newydd 

wedi’i gytuno), bydd angen i ni orfodi 

amodau cymorth gwladwriaethol perthnasol 

ar fuddiolwyr drwy delerau ac amodau eu 

cytundeb ariannu h.y. parhau i bennu 

amodau perthnasol yn y ddogfen a hefyd 

cyfeirio at y cymorth gwladwriaethol 

perthnasol. 

Yn benodol, o ran cynlluniau GBER 

Llywodraeth Cymru, bydd buddiolwyr yn 

gallu parhau i ddefnyddio'r cynlluniau hyn ar 

gyfer gweithrediadau a gefnogir gan 

gronfeydd strwythurol ar ôl 2020. Bydd pob 

cynllun yn cael ei ailgofrestru er mwyn gallu 

ymestyn y dyddiadau gorffen hyd at 31 

Rhagfyr 2023 – sylwer mai dim ond i gyllid 

ERDF/ESF fydd yr estyniadau'n 

berthnasol. O ran y rheolau y mae angen i 

fuddiolwyr eu dilyn wrth gydymffurfio â 

gofynion holl gynlluniau GBER, ni fydd y 

rhain yn newid.  Unwaith y bydd Uned 

Cymorth Gwladwriaethol Llywodraeth Cymru 

wedi cwblhau ailgofrestru'r holl gynlluniau 

angenrheidiol, bydd yn cyhoeddi hysbysiad 

o'r rhifau cofrestru newydd. 

https://llyw.cymru/rhaglen-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-cwestiynau-cyffredin-ar-gyfnod-pontior-ymadawiad-ar-ue?_ga=2.2976240.1746247605.1609927858-2014325570.1601486691
https://llyw.cymru/rhaglen-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-cwestiynau-cyffredin-ar-gyfnod-pontior-ymadawiad-ar-ue?_ga=2.2976240.1746247605.1609927858-2014325570.1601486691
https://llyw.cymru/rhaglen-cronfeydd-strwythurol-yr-ue-cwestiynau-cyffredin-ar-gyfnod-pontior-ymadawiad-ar-ue?_ga=2.2976240.1746247605.1609927858-2014325570.1601486691
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Diweddariad o’r tîm Bargen 

Ddinesig Prifddinas CCR  

Mae wedi bod yn gyfnod arbennig o brysur 

arall i ni ond rydym yn falch iawn o allu 

dangos momentwm gwirioneddol ar draws 

ystod eang o weithgareddau a bod wedi 

chwarae rhan lawn wrth helpu i fynd i'r afael 

â'r heriau niferus y mae Covid-19 wedi'u 

cyflwyno ar gyfer ein rhanbarth. 

Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Cynllun 

Graddedigion wedi parhau i addasu ac 

ymateb yng ngoleuni cyfyngiadau parhaus 

Covid-19.  Mae'r cynllun wedi gwneud 

defnydd da o brosesau recriwtio rhithwir, yn 

ogystal â mynychu Ffair Swyddi Rithwir De 

Cymru, a gynhelir gan Gyrfa Cymru a 

Phartneriaeth Sgiliau CCR, a chynnal 

gweminarau i estyn at ac ymgysylltu â 

busnesau lleol a allai fod yn chwilio am 

gymorth ac adnoddau ychwanegol. 

Ym mis Awst, gwelsom ein bod wedi cyrraedd 

rownd derfynol Gwobrau Trafnidiaeth Cymru 

ar gyfer y Wobr Gwasanaethau i'r Diwydiant 

Trafnidiaeth.  

Yn dilyn proses chwilio 

a dethol weithredol 

lwyddiannus, mae'n 

bleser gan Gabinet 

Rhanbarthol Prifddinas-

Ranbarth Caerdydd 

gymeradwyo penodiad 

Nigel Griffiths i rôl 

Cadeirydd y Cyngor 

Busnes Rhanbarthol. 

Mae'r Gronfa Her yn benodol wedi gwneud 

cynnydd sylweddol, gan gynnwys cynnal 

digwyddiad briffio cychwynnol gyda mwy na 

100 o gynrychiolwyr.  Mae'r rhaglen gymorth 

yn cael ei datblygu ac mae'n cynnwys cyfres 

o weithdai yn ymwneud â ffactorau llwyddiant 

allweddol, a chynhaliwyd y cyntaf ohonynt yn 

gynnar y mis hwn.  Yn ogystal, mae'r cam 

allweddol o gytuno ar y strwythur llywodraethu 

wedi'i gwblhau gydag aelodau'r bwrdd 

cynghori wedi'u nodi a'r cylch gorchwyl wedi'i 

ddatblygu. 

Y newyddion diweddaraf gan Gabinet CCR 

yw eu bod newydd ddyfarnu £4.4 miliwn i Zip 

World ar ffurf benthyciad ad-daladwy 5 

mlynedd i efelychu eu busnes antur 

llwyddiannus yng Ngogledd Cymru ar safle 

Glofa'r Tŵr.  Bydd y buddsoddiad hwn yn 

adfywio safle eiconig, yn creu manteision 

economaidd sylweddol i’r rhanbarth cyfan. 

Bydd Prosiect Tŵr Zip World yn creu cyrchfan 

ymwelwyr allweddol yn y Brifddinas-ranbarth 

ac, wrth wneud hynny, bydd yn ategu ac yn 

cefnogi atyniadau rhanbarthol eraill, yn 

ogystal â chyflenwyr lleol, darparwyr llety, 

caffis a siopau. Bydd Tŵr Zip World yn 

gyrchfan o'r radd flaenaf a bydd yn denu 

llawer o ymwelwyr newydd â'r rhanbarth, gan 

roi rheswm da arall dros ymweld â'r ardal ac 

aros ynddi. 

 

…yn ôl i’r brig 
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Tasglu’r Cymoedd 

Cyflwynodd y Dirprwy Weinidog ddatganiad 

llafar ddydd Mawrth 8
fed

 Rhagfyr, yn rhoi'r 

wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau'r Senedd 

am Dasglu'r Cymoedd.  Roedd y datganiad 

yn cynnwys diweddariadau ar dai, 

entrepreneuriaeth a chymorth busnes, Parc 

Rhanbarthol y Cymoedd, Trafnidiaeth a 

chyfraniad Tasglu'r Cymoedd at yr agenda 

Trawsnewid Trefi.  

Tai 

Hyd yma, derbyniwyd dros 500 o geisiadau 

ar gyfer y Cynllun Cartrefi Gwag gwerth £10 

miliwn a lansiwyd yr hydref diwethaf.  Er 

gwaetha’r oedi a achoswyd gan y pandemig, 

mae awdurdodau lleol sy'n rhan o'r peilot 

wedi cadarnhau eu hymrwymiad i fwrw 

ymlaen â'r cynllun yn ystod y flwyddyn 

ariannol hon ac wedi darparu arian 

cyfatebol.   

Nid yw manteision y cynllun hwn wedi'u 

cyfyngu i adfywio eiddo gwag.  Mae hefyd 

wedi cefnogi'r economi sylfaenol drwy 

ddefnyddio busnesau adeiladu lleol llai, ac 

wedi cynnig manteision ychwanegol i 

ymgeiswyr sy'n defnyddio mesurau 

effeithlonrwydd ynni, gan gyfrannu at yr 

agenda datgarboneiddio. 

Entrepreneuriaeth a Chymorth Busnes 

Daeth rhwydwaith peilot o entrepreneuriaid 

cymheiriaid i gymheiriaid ar gyfer busnesau 

economi sylfaenol yn y cymoedd i ben yn 

ddiweddar. Mae'r adborth wedi bod yn 

gadarnhaol a defnyddir gwersi i ddatblygu 

rhwydwaith cymheiriaid o dan Raglen y 

Cymoedd Technoleg.  Mae Busnes Cymru 

yn ystyried sut gellid gweithredu’r dysgu wrth 

ddatblygu mentrau cymorth busnes yn y 

dyfodol.  

Parc Rhanbarthol y Cymoedd 

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd (VRP) 

wedi ariannu canolfan addysg newydd ym 

Mharc Gwledig Bryngarw yn ddiweddar.  Fel 

rhan o'u gwaith i ddatblygu rhaglenni 

gwirfoddol ar safleoedd Porth Darganfod, 

mae Gwarcheidwaid VRP yn datblygu 

rhaglenni profiad natur ym Mryngarw ar gyfer 

y gymuned addysgu gartref – patrwm 

addysgol sydd wedi cynyddu eleni.  Mae'r 

math hwn o ymgysylltu yn yr awyr agored â 

byd natur yn hanfodol er mwyn ymateb i 

heriau'r Argyfwng Hinsawdd.  

Dangosodd canlyniadau arolwg diweddar 

VRP, a oedd yn ceisio deall sut mae 

argyfwng Covid-19 wedi effeithio ar 

agweddau at fannau gwyrdd lleol, 

bwysigrwydd hanfodol yr amgylchedd 

naturiol i iechyd meddwl a chadernid.  

Yn ogystal, bydd Parc Bryn Bach ym 

Mlaenau Gwent yn derbyn cyllid ar gyfer 

hybiau gweithio o bell ym mhob parc. Bydd y 

safleoedd yn cael eu cynllunio i gyd-fynd â'r 

amgylchedd naturiol.  Bydd Wi-Fi, dodrefn 

swyddfa a chyfleusterau parc eraill ar gael i 

ddefnyddwyr, yn ogystal â chyfle i elwa o 

seibiant ym myd natur. 

Rydym hefyd wedi Parhad ar y dudalen 6 

…yn ôl i’r brig 
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cyfrannu 

£80,000 tuag at astudiaeth sylfaen archifol 

ar gyfer prosiect Crucible ym Merthyr, a 

fydd, gobeithio, yn darparu gwaddol parhaol 

ar gyfer treftadaeth ddiwydiannol yng 

nghymoedd De Cymru. 

Trafnidiaeth 

Un o'r meysydd a drafodir yn aml yw'r 

angen am wasanaeth cyflym rheolaidd a 

dibynadwy sy'n cysylltu cymunedau 

Cymoedd De Cymru, heb fod angen teithio i 

Gaerdydd na Chasnewydd.  Mae 

swyddogion Llywodraeth Cymru yn datblygu 

cynnig ar gyfer gwasanaeth o'r fath, a 

gobeithiwn wneud cyhoeddiadau pellach am 

hyn yn ystod yr wythnosau nesaf. 

Trawsnewid Trefi   

Eleni, roedd y Tasglu eisiau cynnig cymorth 

i drefi a phentrefi llai ar draws ardal y 

cymoedd y mae cyfyngiadau Covid-19 yn 

effeithio arnynt.  Ysgrifennodd Dirprwy 

Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth yn 

ddiweddar at arweinwyr awdurdodau lleol, 

gan eu gwahodd i wneud cais am gyllid 

tasglu’r cymoedd gwerth £3m sydd ar gael i 

gefnogi adferiad yn yr ardaloedd hyn.  Bydd 

yr arian yn cwmpasu gwelliannau digidol yn 

ogystal â ffisegol.  Mae ceisiadau am gyllid 

yn cael eu hasesu ar hyn o bryd ac maent yn 

cwmpasu ystod eang o weithgarwch, gan 

gynnwys cymorth i fusnesau lleol, llwybrau 

teithio llesol a gwell darpariaeth ddigidol ar 

draws y rhanbarth.   

Rydym hefyd yn ariannu prosiectau yn 

Rhondda Cynon Taf a Chaerffili a fydd yn 

profi'r cysyniad o fannau cydweithio yng 

nghanol trefi llai.  Bydd canlyniadau'r peilot 

yn helpu fel sail i’r dull o ymdrin â'n 

huchelgais hirdymor i weld tua 30% o 

weithwyr Cymru yn gweithio o gartref neu'n 

agos at eu cartref. 

Byddwn yn gwneud cyhoeddiadau pellach 

yn ystod yr wythnosau nesaf, yn y Flwyddyn 

Newydd, ynghylch buddsoddiad ac 

ymyriadau polisi Tasglu'r Cymoedd.  Byddwn 

hefyd yn canolbwyntio ar werthuso effaith 

Tasglu'r Cymoedd ers 2016. Os ydych yn 

rhanddeiliad sydd wedi bod yn ymwneud â 

Thasglu'r Cymoedd ac eisiau cyfrannu at 

werthuso'r rhaglen, ond nad oes unrhyw un 

wedi cysylltu â chi eto, cysylltwch â ni ar 

ourvalleys@gov.wales i weld sut gallwch chi 

gymryd rhan. Cyhoeddir gwerthusiad llawn 

o'r rhaglen yn y gwanwyn. 

Strategaeth Ddigidol i 

Gymru 

Lansiodd Lee Waters AS, Dirprwy Weinidog 

yr Economi a Thrafnidiaeth, y Strategaeth 

Ddigidol newydd i Gymru yn y gynhadledd 

'Technolegau digidol yng Nghymru - 

Effeithiau economaidd a pholisi mewn cyfnod 

cythryblus'. 

Roedd y gynhadledd ddeuddydd, a 

gynhaliwyd gan Brifysgol Caerdydd, yn 

cynnwys amrywiaeth o siaradwyr yn amlinellu 

effaith y pandemig ar ddefnydd digidol yng 

Nghymru, y cymorth technoleg sydd ar gael i 

fusnesau a sut bydd yr arloesi digidol yn 

sbarduno twf 

Parhad o'r dudalen 5 

…yn ôl i’r brig 

Parhad ar y dudalen 6 

mailto:ourvalleys@gov.wales
https://digitalanddata.blog.gov.wales/2020/12/03/digital-strategy-for-wales-mission-1-digital-services/
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economaidd a 

chynhyrchiant.  Bydd y Strategaeth Ddigidol i 

Gymru yn cael ei chyhoeddi mewn 

Strategaeth Ddigidol i Gymru – gosod y cyd-

destun | Blog Digidol a Data (llyw.cymru) i 

annog ymgysylltu ac adborth, gyda'r 

strategaeth derfynol i'w chyhoeddi ym mis 

Mawrth 2021.  Fodd bynnag, mae gwaith i 

gyflawni nodau'r strategaeth eisoes ar y 

gweill, gan gynnwys creu Canolfan 

Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) 

newydd i weithredu fel hwb arbenigedd 

trawsnewid digidol i brofi dulliau newydd, 

datblygu safonau cyffredin a gwella sgiliau.  

Penodwyd Prif Swyddog Digidol newydd i 

Gymru, Glyn Jones, i sbarduno datblygiadau 

i gefnogi'r adferiad economaidd.  

Mae'r strategaeth wedi'i gwahanu'n sawl 

cenhadaeth, a amlinellir yn y diagram isod:  

Bydd Bwrdd Rhaglen Economi Ddigidol 

Cymru gyfan yn cael ei sefydlu i sbarduno twf 

economaidd, cynhyrchiant a chadernid drwy 

groesawu a manteisio ar arloesedd digidol.   

Cyhoeddwyd canlyniadau Arolwg 

aeddfedrwydd digidol - Prosiect Band 

Eang Cyflym Iawn - Prifysgol Caerdydd 

(cardiff.ac.uk) hefyd yn y gynhadledd.  Mae'r 

arolwg yn darparu tystiolaeth o sut mae 

BBaChau yn mabwysiadu ac yn defnyddio'r 

technolegau digidol a alluogir gan fynediad 

band eang.  Dyma rai o'r canlyniadau: 

 Mae'r rhan fwyaf o BBaChau yng Nghymru 

wedi mabwysiadu band eang cyflym iawn, 

gyda 61% yn nodi mynediad drwy 

gysylltiad sefydlog 

 Mae mwy o BBaChau yn defnyddio 

gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl 

sylfaenol, gyda defnydd gan 70% neu fwy 

o'r holl fusnesau 

 Mae technoleg band eang wedi helpu i 

liniaru effaith fwy difrifol yn sgil COVID  

Pwysleisiodd y cyflwynwyr bwysigrwydd 

gwella effeithlonrwydd busnesau bach a 

chanolig yng Nghymru o ran gwella 

rhagolygon economaidd Cymru yn y dyfodol 

a lleihau'r bwlch sgiliau digidol.  Fodd 

bynnag, roedd yr ymrwymiad a ddangoswyd 

drwy gydol y digwyddiad i oresgyn yr heriau 

hyn a sbarduno arloesedd yng Nghymru yn 

ysbrydoledig ac yn rhoi hwb cadarnhaol yr 

oedd ei wir angen i bob un ohonom!  Diolch i 

Brifysgol Caerdydd am ddigwyddiad gwych. 

Parhad o'r dudalen 5 

…yn ôl i’r brig 

https://digidoladata.blog.llyw.cymru/2020/12/01/strategaeth-ddigidol-i-gymru-gosod-y-cyd-destun/
https://digidoladata.blog.llyw.cymru/2020/12/01/strategaeth-ddigidol-i-gymru-gosod-y-cyd-destun/
https://www.cardiff.ac.uk/cy/superfast-broadband-project/digital-maturity-survey
https://www.cardiff.ac.uk/cy/superfast-broadband-project/digital-maturity-survey
https://www.cardiff.ac.uk/cy/superfast-broadband-project/digital-maturity-survey
https://digitalanddata.blog.gov.wales/2020/12/03/digital-strategy-for-wales-mission-1-digital-services/
https://www.cardiff.ac.uk/cy/superfast-broadband-project/digital-maturity-survey
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Met Caerdydd yn lansio 

Academïau Byd-eang 

Lansiodd Met Caerdydd ei Academïau Byd-

eang Global Acadamies 

(metcaerdydd.ac.uk) newydd yn swyddogol 

mewn digwyddiad ar-lein ar 1
af
 Rhagfyr.  

Mae'r Academïau Byd-eang yn dwyn 

ynghyd ymchwil, arloesi ac addysgu i 

weithredu fel catalydd ar gyfer gwaith 

cydweithredol i oresgyn heriau byd-eang.  Y 

tair Academi Fyd-eang yw: 

Iechyd a Pherfformiad Dynol 

Mae'r Academi Fyd-eang hon yn dwyn 

ynghyd arbenigedd mewn lles, iechyd y 

cyhoedd, gwyddorau biofeddygol, 

arweinyddiaeth a rheolaeth, chwaraeon, 

gweithgarwch corfforol, hyfforddi a 

thechnoleg i edrych yn gyfannol ar 

berfformiad dynol. 

Gwyddor Bwyd a Diogelwch  

Yn dwyn ynghyd arbenigedd mewn 

cynhyrchu bwyd technegol, gweithredol a 

masnachol a gwyddorau biofeddygol, 

ynghyd â maeth, gwyddoniaeth 

ganfyddiadol a seicoleg.  

Dylunio sy'n Canolbwyntio ar Bobl. 

Yn cysylltu arbenigedd mewn dylunio â 

thechnoleg, celf, pensaernïaeth a pholisi i 

fynd i'r afael ag ystod amrywiol o heriau byd

-eang, gan gynnwys gwaith gweddus a thwf 

economaidd, arloesedd diwydiant a 

seilwaith ac effaith penderfyniadau cyrff 

cyhoeddus ar genedlaethau'r dyfodol yn 

cyfrannu at ac yn seiliedig ar Ddeddf Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 sy'n 

flaenllaw ar lefel byd. 

Mae'r Academïau'n galluogi datblygu 

partneriaethau gyda diwydiant, gan wella 

gwasanaethau a chynhyrchion.  Tynnwyd 

sylw at yr ystod ryfeddol o waith arloesol 

sydd wedi’i wneud eisoes yn yr Academïau, 

gan gynnwys: 

 Llywio polisi cyhoeddus gydag astudiaeth 

o brofiadau cyhoeddus yn y DU yn ystod 

pandemig COVID–19  

 Creu ap 'iValueU', adnodd lles meddyliol a 

chorfforol i blant, athrawon a rhieni 

 Rhaglen entrepreneuriaeth bwyd newydd 

 Gwella diogelwch yn y sector bwyd yng 

Nghymru  

 Dylunio cynhyrchion a gwasanaethau i 

bobl sy'n byw gyda dementia datblygedig. 

Mae'r Academïau Byd-eang yn helpu 

myfyrwyr i ddeall sut mae eu 

hastudiaethau'n llywio heriau ehangach. 

Bydd Academi Fyd-eang arall, ar thema 'Lle', 

yn dilyn y flwyddyn nesaf. Rydyn ni’n edrych 

ymlaen yn fawr at weld beth arall fydd yr 

Academïau Byd-eang yn ei gyflawni!  

Yr Athro Cara Aitchison, yn lansio’r 

digwyddiad  

…yn ôl i’r brig 

https://www.metcaerdydd.ac.uk/research/globalacademies/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/research/globalacademies/Pages/default.aspx
https://www.metcaerdydd.ac.uk/research/globalacademies/Pages/default.aspx


3 9 

BEACON yn dathlu ei 10
fed

 pen 

blwydd  

Ymunodd y Prif Weinidog Mark Drakeford â 

digwyddiad dathlu rhithwir arbennig ar 15
fed

 

Hydref i nodi degawd o brosiect BEACON yn 

cefnogi economi Cymru ac yn creu swyddi 

gwyrdd.   

Mae BEACON yn gydweithrediad a arweinir 

gan Brifysgol Aberystwyth, gan weithio gyda 

Phrifysgolion Bangor ac Abertawe a 

Phrifysgol De Cymru 

Ers ei lansio yn 2010, mae'r prosiect gwerth 

£30+ miliwn a ariennir gan yr UE wedi 

meithrin sylfaen sgiliau gref yn y sector bio-

fusnes, drwy ddarparu cymorth ymchwil a 

datblygu cydweithredol i fusnesau gwyrdd yng 

Nghymru; a gosod Cymru fel arweinydd mewn 

arloesi ac ymchwil o safon byd i'r economi 

carbon isel. 

Mae datblygu cynhyrchion a gwasanaethau o 

ffynonellau naturiol cynaliadwy yn helpu 

Cymru i gyrraedd targedau rhyngwladol ar 

gyfer mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac 

ailgylchu.  Ymhlith y cynhyrchion mae 

bioblastigau, ychwanegolion bwyd, 

deunyddiau adeiladu, tanwydd, cosmetigion a 

deunyddiau fferyllol. 

Dywedodd y Prif Weinidog Mark Drakeford 

"Rwy'n falch ein bod wedi gallu cefnogi 

ymestyn prosiect BEACON+ yng Nghymru am 

ddwy flynedd arall. Bydd hyn yn galluogi i fwy 

fyth o fusnesau arloesi gyda chymorth 

arbenigwyr a manteisio ar y bio-economi. 

Bydd yn helpu Cymru i feithrin ein 

harbenigedd ein hunain yn y maes hwn. 

“Tra rydym yn delio â phandemig y 

coronafeirws, mae'n rhaid i ni edrych tuag at 

sut byddwn yn creu Cymru gadarnach, 

wyrddach a mwy cyfartal i roi sylw i’r 

hinsawdd ac argyfyngau amgylcheddol.  Mae 

ymchwil ragorol BEACON a BEACON+i ynni 

adnewyddadwy a thechnolegau cynaliadwy, 

ynghyd â'u cydweithrediadau â busnesau, yn 

rhan hanfodol o fframwaith cynaliadwy 

Cymru.” 

ESF P5: Diwygio 

gwasanaethau cyhoeddus a 

gweithio rhanbarthol 

Datblygwyd Blaenoriaeth 5 ESF 'Diwygio 

Gwasanaethau Cyhoeddus a Gweithio 

Rhanbarthol' i helpu i wella gallu sefydliadol 

sefydliadau'r sector cyhoeddus ledled 

Cymru. Mae tri phrosiect wedi'u cymeradwyo 

i gyflawni ar draws Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd ac rydym wedi nodi crynodeb o'u 

nodau a'u hamcanion isod.  Mae'r RET 

eisoes wedi dod ag arweinwyr y prosiect at 

ei gilydd yn Rhwydwaith Blaenoriaeth 5 ESF 

sydd newydd ei ffurfio gyda'r nod o sicrhau 

bod y ddarpariaeth yn cyd-fynd, bod 

gweithgarwch ategol yn cael ei nodi ac i 

edrych ar fecanweithiau a fydd yn caniatáu 

rhannu gwybodaeth 'fyw'. 

…yn ôl i’r brig 
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ESF P5: InFuSe 
Cyflwyno InFuSe – Rhaglen Arloesi 

Sgiliau’r Sector Cyhoeddus ar gyfer 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

Wedi'i gynllunio i helpu i feithrin sgiliau a 

chymwyseddau arloesi, mae InFuSe (rhaglen 

Sgiliau Sector Cyhoeddus Gwasanaethau 

Arloesol y Dyfodol) yn gydweithrediad rhwng 

deg Awdurdod Lleol Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd, Swyddfa Bargen Ddinesig CCR, 

Labordy Arloesi Gwasanaeth Cyhoeddus 

Cymru – Y Lab, Prifysgol Caerdydd a Nesta.  

Bydd y rhaglen gwerth £5.6m yn meithrin 

sgiliau Swyddogion y sector cyhoeddus, 

gyda'r uchelgais o ddatrys heriau 

cymdeithasol real, gan hefyd ymgorffori 

diwylliant o weithio rhanbarthol drwyddi draw.  

Bydd y rhaglen tair blynedd hon yn seiliedig ar 

ddull 'seiliedig ar her', a bydd yn nodi dau 

faes thematig sydd o bwys mawr i'r 

Rhanbarth, er enghraifft, edrych ar 

broblemau a chyfleoedd sy'n gysylltiedig â 

Datgarboneiddio neu Gydlyniant/Lles 

Cymunedol. 

Bydd InFuSe yn cyflwyno tua 120 o 

Swyddogion i adnoddau newydd a fydd yn 

eu helpu i addasu syniadau addawol gan 

ddefnyddio proses o arbrofi, gwell defnydd 

o ddata ar gyfer gwneud penderfyniadau, ac 

arloesi gyda chaffael, i helpu i ddatrys 

heriau rhanbarthol a rennir.  Gan 

ddefnyddio dull cydweithredol o weithredu, 

byddant yn ystyried sut gallant wella 

gwasanaethau yn y dyfodol er mwyn creu 

effeithlonrwydd, arbed arian neu wella 

effaith darparu gwasanaethau i'r bobl sy'n 

eu defnyddio a'u darparu.   

Cynlluniwyd InFuSe hefyd i ategu Cronfa 

Her Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd a bydd Swyddogion yn cael eu 

hannog i gymhwyso eu dysgu i wneud cais 

ar y cyd am gyllid, i roi sylw i heriau 

rhanbarthol a fydd hefyd yn helpu i ddatrys 

problemau lleol.   

ESF P5: Parc Rhanbarthol y 

Cymoedd 

Dyfarnwyd bron i £1m i Barc Rhanbarthol y 

Cymoedd (VRP) yn ddiweddar i gefnogi 

datblygiad parhaus y bartneriaeth ranbarthol.  

Gan ddefnyddio dull o weithredu sy’n 

gweithio gyda’r Cymoedd cyfan, nod y VRP 

yw cysylltu pobl a lle, gan ddod ag iechyd y 

tir, y bobl a'r economi at ei gilydd. 

Mae partneriaeth Parc Rhanbarthol y 

Cymoedd yn cynnwys 13 awdurdod lleol o 

bob rhan o Dde Cymru, o Dorfaen yn y 

Dwyrain i Sir Gaerfyrddin yn y gorllewin.  

Mae'r pedwar bwrdd iechyd yn y rhanbarth, 

Cyfoeth Naturiol Cymru, Llywodraeth Cymru 

a rhanddeiliaid eraill o'r Trydydd sector a'r 

sector cyhoeddus hefyd yn cymryd rhan.  

Dyfernir yr arian ychwanegol drwy 

Flaenoriaeth 5  

Cronfa 

Gymdeithasol 

Ewrop ac mae'n 

adeiladu ar y 

£650k a 

ddarparwyd yn 

flaenorol gan 

Lywodraeth 

Cymru drwy 

Dasglu Cymoedd 

De Cymru.  

Gyda'r cyllid hwn 

bydd partneriaeth 

Parc Rhanbarthol y Cymoedd yn cydweithio i 

gefnogi’r canlynol: 

 Ffocws rhanbarthol hirdymor ar gyfer 

rheoli asedau tirwedd y Cymoedd; 

…yn ôl i’r brig 

Parhad ar y dudalen 11 
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 Mwy o ddefnydd o fannau gwyrdd ar gyfer 

lles drwy ddewis personol a phresgripsiwn 

cymdeithasol; 

 Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a'r gwariant 

yng nghyrchfannau'r Cymoedd;  

 Gwell gweithio mewn partneriaeth ar 

draws pob sector a gyda chymunedau, 

gan feithrin sgiliau a chapasiti;  

 Dylanwadu ar bolisi'r sector cyhoeddus i 

adlewyrchu anghenion cymunedau'r 

Cymoedd a'r gwelliant hirdymor i 

dirweddau ledled y Cymoedd. 

Mae rhagor o wybodaeth am y VRP ar gael 

ar y wefan Parc Rhanbarthol y Cymoedd a’u 

sianelau cyfryngau cymdeithasol 

@LovetheValleys. 

ESF P5: CIEC Cymru 

Mae Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol 

(CEIC Cymru) yn bartneriaeth gwerth £3.7M a 

ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE rhwng 

Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Metropolitan 

Caerdydd i gefnogi datblygiad sefydliadol y 

sector cyhoeddus i fynd i'r afael â'r heriau 

mae'n eu hwynebu. Nod CEIC (yr ynganiad 

yw "cake") yw galluogi rheolwyr 

gwasanaethau cyhoeddus i greu cynhyrchion 

newydd ar y cyd a datblygu atebion 

gwasanaeth newydd, gwella cynhyrchiant, a 

sicrhau manteision i'w sefydliadau yn yr 

Economi Gylchol. 

Wedi'u hanelu at arweinwyr yn rhanbarth Bae 

Abertawe a Phrifddinas-ranbarth Caerdydd, 

drwy gyfres o raglenni 10 mis wedi'u 

hariannu'n llawn, mae ymyriadau CEIC yn 

cynnwys gweithdai deinamig, ymweliadau 

safle, dysgu gweithredol, dysgu gan 

gymheiriaid a chymorth arbenigol.  Mae CEIC 

hefyd yn gyfrifol am ymgorffori arloesedd 

"Cymunedau Ymarfer" i weithredu datblygiad 

sefydliadol a chefnogi gweithio rhanbarthol 

yng ngwasanaethau cyhoeddus Cymru. 

Bydd hyn yn gwella gwybodaeth y 

cyfranogwyr am gymhwyso gwybodaeth ac 

egwyddorion yr economi gylchol yn eu 

sefydliadau ac yn cyflawni nodau Deddf 

Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru Gyfan 2015.  

Mae grŵp cyntaf Rhanbarth Bae Abertawe 

wedi'i glystyru yn Sir Benfro a Sir 

Gaerfyrddin ac yn dechrau ym mis Mawrth 

2021, ac mae gwaith cynllunio ar waith ar 

gyfer Rhanbarth Bae Caerdydd i ddechrau 

ym mis Ebrill 2021, yn amodol ar 

gyfyngiadau Covid-19. I gael rhagor o 

wybodaeth, dilynwch y ddolen hon Rhaglen 

Cymunedau Arloesi Economi Cylchol 

(CEIC) - Prifysgol Abertawe 

(swansea.ac.uk). 

Parhad o'r dudalen 10 

…yn ôl i’r brig 

https://parcrhanbartholycymoedd.cymru/
https://www.swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/gweithio-gyda-ni/ceic-rhaglen/
https://www.swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/gweithio-gyda-ni/ceic-rhaglen/
https://www.swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/gweithio-gyda-ni/ceic-rhaglen/
https://www.swansea.ac.uk/cy/ysgol-reolaeth/gweithio-gyda-ni/ceic-rhaglen/
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Newyddion ASTUTE 2020 

Hwb cyllid ymchwil o £4m i sector 

gweithgynhyrchu Cymru  

Gall busnesau gweithgynhyrchu ledled 

Cymru barhau i fod ar flaen y gad o ran 

arloesi, diolch i £4 miliwn o gyllid yr UE a 

gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru.  

Diolch i'r arian ychwanegol gan Gronfa 

Datblygu Rhanbarthol Ewrop, gall ASTUTE 

2020 barhau i gefnogi busnesau tan fis Medi 

2022. 

O dan arweiniad Prifysgol Abertawe mewn 

cydweithrediad â Phrifysgol Aberystwyth, 

Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a 

Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae 

ASTUTE 2020 wedi bod yn cydweithio â 

diwydiant ers deng mlynedd, gan gyflwyno 

ymchwil, datblygu ac arloesi effaith uchel a 

arweinir gan alw yn y sector 

gweithgynhyrchu ledled Cymru.  

Mae academyddion o safon byd ac 

arbenigwyr technegol hynod gymwys 

ASTUTE 2020 yn defnyddio dull 

amlddisgyblaethol o weithredu sy'n 

cwmpasu ymchwil, y datblygiadau arloesol 

diweddaraf, arbenigedd nodedig a 

chyfleusterau cwbl fodern.  

Mae'r tîm yn cefnogi busnesau i ddad-risgio 

a gweithredu newid, manteisio ar gyfleoedd 

newydd a phresennol, a datblygu 

cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy 

drwy gymhwyso gwybodaeth, deallusrwydd, 

offer, deunyddiau a phobl yn integredig. 

Dywedodd Ken Skates, Gweinidog yr 

Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru:  

"Mae pandemig y coronafeirws wedi dangos 

pa mor eithriadol bwysig yw hi bod gan ein 

sector gweithgynhyrchu y gefnogaeth a'r 

adnoddau sydd eu hangen arno i addasu ei 

brosesau a'i weithrediadau yn ôl y gofyn. 

"Rwy'n falch iawn y bydd yr arian hwn yn 

cefnogi'r sector ac rwy'n hyderus y bydd yn 

ein helpu i ddod o hyd i atebion pwysig, 

arloesol wrth i ni barhau i weithio yng 

nghanol yr argyfwng iechyd cyhoeddus hwn 

a siapio bywyd ar ei ôl." 

Yn fwyaf diweddar, cydweithiodd FSG Tool 

& Die Cyf. yn Rhondda Cynon Taf â thîm 

ASTUTE 2020 gyda llwyddiant mawr, gan 

ddatblygu ymhellach ddealltwriaeth y cwmni 

o weithgynhyrchu cynwysyddion bwyd 

alwminiwm. Dywedodd y Rheolwr 

Gyfarwyddwr: 

"Mae ASTUTE 2020 wedi helpu FSG i 

ddatblygu celfi ffurfio i gynhyrchu 

hambyrddau ffoil alwminiwm yn effeithiol yn 

gyson.  Mae'r dull Cyfrifiadurol a Dylunio 

Arbrofion wedi datblygu ein gwybodaeth i 

ddeall cyfyngiadau dylunio penodol, lleihau 

amrywiadau a gwella'r broses 

weithgynhyrchu.” 

www.astutewales.com  

info@astutewales.com 

07934 509414 

…yn ôl i’r brig 

Nadolig 
Newydd Dda LLAWEN A BLWYDDYN  

http://www.astutewales.com
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