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ADRAN 1 – CYSONDEB STRATEGOL

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag

1.1

Egluro sut mae’r Strategaeth yn gyson â strategaethau, polisïau a
rhaglennu’r Undeb Ewropeaidd a’r graddau y mae’n cyd-fynd ag
Ardaloedd â Ffocws Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru (2014-2020)
a phum thema LEADER fel y bo’n briodol i gyd-destun y Strategaeth.
Adrannau 3.1 a 3.5 Canllawiau’r Strategaeth - Mehefin 2014

Diffiniad o’r ardal a’r boblogaeth y mae’r strategaeth yn eu cynnwys

Braslun:
Mae Gwynedd yng ngogledd-orllewin Cymru a hi yw’r ail sir fwyaf yng Nghymru o
ran arwynebedd tir, gan ymestyn dros 2,548 o gilomedrau sgwâr. Mae Gwynedd yn
adnabyddus am ei threftadaeth ieithyddol a diwylliannol unigryw a’i thirlun eithriadol
a’i hamgylchedd naturiol. Dynodir 67.5% o ardal Gwynedd yn rhan o Barc
Cenedlaethol, cyfran uchaf unrhyw awdurdod unedol yng Nghymru. Gyda 301
cilomedr o arfordir, Gwynedd hefyd yw’r awdurdod arfordirol mwyaf yng Nghymru.
Mae 88 cilomedr o’i harfordir, ar hyd Penrhyn Llŷn, wedi’i ddynodi’n Arfordir
Treftadaeth.
Caernarfon, Bangor, Porthmadog, Pwllheli a Dolgellau yw’r prif aneddiadau yng
Ngwynedd. I’r gogledd o Wynedd mae Ynys Môn, gyda Chonwy a Sir Ddinbych i’r
dwyrain, Powys i’r de-ddwyrain a Cheredigion i’r de. Caernarfon yw prif ganolfan
weinyddol y Sir, tref hanesyddol ar y Fenai. Yng Ngwynedd y mae mynydd uchaf
Cymru – Yr Wyddfa, sy’n 1,085 medr o uchder.
Yn ôl Cyfrifiad 2013 mae gan y Sir boblogaeth o 121,911. 46 person y cilomedr2 yw
dwysedd y boblogaeth gyffredinol, er bod y dwysedd yn gostwng i 25 person y
cilomedr2 y tu allan i’r aneddiadau mwyaf. Nodweddir yr ardal gan aneddiadau
bychain o rhwng 100 a 1,000 o drigolion, wedi’u gwasgaru dros ardal ddaearyddol
eang.
Mae yng Ngwynedd 71 o wardiau ac o’r rhain mae wyth wedi’u dynodi’n wardiau
gwasanaeth ac maent i gyd ym Mangor. Mae gan y wardiau hyn sy’n Ganolfannau
Gwasanaethu boblogaeth o 15,141 (12% o gyfanswm poblogaeth Gwynedd) o
gymharu â’r 105,516 sydd gan wardiau gwledig (88% o gyfanswm poblogaeth
Gwynedd). Yn y map isod mae’r amlinelliad du’n dangos terfynau ardal y Grŵp
Gweithredu.
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Nodweddion Ffisegol:
Nodweddir Gwynedd gan dirlun o ucheldir mynyddig, ardaloedd eang o gefn gwlad
agored uchel ac arfordir hir gyda Pharc Cenedlaethol Eryri ac Ardaloedd o
Harddwch Naturiol Eithriadol megis Penrhyn Llŷn ac ardaloedd megis
Bïosffer Dyfi, sydd wedi’u dynodi’n fyd-eang, yn dyst i’w hansawdd. Ardal brin ei
phoblogaeth yw hi gyda’i thrigolion yn byw mewn aneddiadau bychain wedi’u
gwasgaru dros ardal ddaearyddol eang.
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Tirwedd Gogledd-Orllewin Cymru:

Dynodiadau Amgylcheddol yng Ngogledd-Orllewin Cymru:

Agwedd wledig:
Mae’r cyfan o Wynedd wedi’i ddynodi’n wledig gan Lywodraeth Cymru at ddibenion
Cynllun Datblygu Gwledig Cymru, gydag ardal ganolog dinas Bangor yn unig wedi’i
dynodi’n ward gwasanaethu ar gyfer ardal wledig ehangach. Fel y cyfryw, mae’r
Strategaeth hon yn berthnasol i’r cyfan o Wynedd. Fodd bynnag rhoddir pwyslais
penodol ar weithgareddau sy’n creu’r ardaloedd hynny y tu allan i ardal arfordirol fwy
datblygedig y Fenai (yn cynnwys Bangor a Chaernarfon). Nodweddir yr ardal fwy
gwledig hon o Wynedd yn bennaf gan ardal eang o gefn gwlad agored, tir mynyddig
garw a phentrefi gwasgaredig
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Tanlinellir agwedd wledig yr ardal gan:
•
natur y tir
•
ansawdd y tirlun
•
y boblogaeth brin a phatrwm gwasgaredig yr aneddiadau bychain
•
arwyddocâd parhaus diwydiannau’r tir a’r economi amaethyddol
Mae swmp, natur ac ansawdd y tir amaethyddol yng Ngwynedd yn tystio ymhellach
pa mor wledig yw’r ardal. Mae’r ffaith bod tir amaethyddol o ansawdd gwael mor
gyffredin hefyd yn dangos natur ymylol yr economi gwledig:

Dosbarthiad tir amaethyddol yng Ngogledd-Orllewin Cymru:
Mae natur wledig ac ymylol Gwynedd hefyd yn amlwg yng nghasgliadau Mynegai
Amddifadedd Lluosog Cymru lle diffinnir cyfran uchel o’r sir ymhlith y mwyaf
difreintiedig yng Nghymru o ran mynediad at wasanaethau.
Yn ogystal, o ran incwm gwario gros Aelwydydd ledled Cymru, mae Gwynedd yn
gyson yn agos at waelod y gynghrair incwm. Yn 2012 Gwynedd oedd y drydedd isaf
o holl ardaloedd Cymru, ar £13,874 y pen – gyda Gwent a Chanol y Cymoedd yn
unig yn is. Mae cyfran fawr o wardiau mwyaf gwledig Gwynedd yn y categori incwm
isaf (Arsyllfa Wledig Cymru 2003), gyda’r rhan fwyaf o’r wardiau oedd yn dangos yr
incymau aelwydydd isaf yn wardiau oedd yn yr ardaloedd ymylol mwyaf gwledig lle
mae cost byw uwchlaw’r cyfartaledd.
Nodweddion Demograffig:
121,874 oedd poblogaeth Gwynedd yn ôl cyfrifiad 2011. Dengys strwythur y
boblogaeth yng Ngwynedd bod y boblogaeth ar ei hanterth yn y grŵp oedran 45-59
(19.2%) ac yn dynn ar ei sodlau mae’r grŵp oedran 30-44 (17.0%). Mae canran
sylweddol hefyd yn y grŵp oedran 59 a throsodd. Y gyfran isaf o bell ffordd o ran
poblogaeth yw’r grwpiau oedran 25-29, 10-14 a 15-19 er gwaethaf poblogaeth
sylweddol o fyfyrwyr.
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Cydlyniad Lleol
Gall cyflenwi rhaglenni ledled sir fawr ddod â sawl her yn ei sgil e.e. gall amser
teithio o un pen y sir i’r llall fod yn sylweddol. Fodd bynnag, llwyddwyd i wneud hyn
yn y gorffennol wrth gynllunio’n ofalus a bod yn ymwybodol y dylai pob cymuned fod
â’r un cyfle i gymryd rhan.
Yn wyneb gofynion ac ethos Cynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 bydd
rhaglen LEADER Gwynedd yn cael ei chyflenwi gan un corff gweinyddol (Menter
Môn), sy’n wahanol i raglenni Cynllun Datblygu Gwledig blaenorol a gaent eu
rhannu’n gontractau ar wahân a’u rhoi allan i dendr. Bydd cael un sefydliad yn
cyflenwi’n gwella cydlyniad ac yn cryfhau cysylltiadau rhwng gweithgareddau a
chymunedau. Mae rhagor o fanylion am beirianwaith y gwaith cyflenwi i’w gweld yn
y ddogfen hon.
Rhagwelir y bydd y tîm cyflenwi’n gweithio’n bennaf o leoliad ar Stryd Fawr
Porthmadog. Dyma’r manteision i hyn:
• Mae mewn man canolog ac yn ddim mwy na 45 munud i unrhyw gymuned yng
Ngwynedd.
• Bydd yn amlwg i’w weld gan fod gan y swyddfa ffrynt siop ar y Stryd Fawr.
• Yn hawdd cael ato gan y bydd modd i bobl alw heibio heb orfod gwneud
apwyntiad ymlaen llaw.
Bydd bod ag un lleoliad cydnabyddedig yn gwella cydlyniad a phroffil y rhaglen yng
Ngwynedd.
Gan LEADER y mae’r effaith fwyaf lle mae cymunedau, p’un ai y cânt eu diffinio gan
ddaearyddiaeth neu ddiddordeb, yn cydweithio er mwyn ymateb i her neu fygythiad
cyffredin. Mae trigolion yn cysylltu â “Gwynedd” ac mae cymunedau’n agos o ran yr
heriau y maent yn eu hwynebu a’r cyfleoedd y ceisiant achub arnynt. Mae’r
ymdeimlad hwn o undod yn addas ar gyfer un rhanbarth LEADER cydlynol sy’n gallu
cyflenwi gweithgareddau ledled yr ardal ond a fydd yn rhoi cyfle i gymunedau
ddatblygu ymatebion i’w heriau a’u cyfleoedd unigol.
Bydd strwythur strategol newydd y manylir arno yn y ddogfen hon hefyd yn sicrhau
cydlyniad. Bydd Grŵp Gweithredu newydd Gwynedd mewn strwythur sirol tra hefyd
yn cynnal yr annibyniaeth sy’n bwysig i gyflawni gweithgareddau arloesol. Yn y
diagram isod amlinellir y berthynas rhwng yr amryfal grwpiau a sefydliadau yn lleol,
yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.
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Cydlyniad ar Draws Siroedd
Mae Ynys Môn a Gwynedd wedi cytuno i weithio mewn partneriaeth mewn ymateb i
apêl Llywodraeth Cymru i Grwpiau Gweithredu adnabod cyfleoedd i gydweithio ar
draws siroedd. Fel hyn, cyflawnir yr isod:
• Arbedion effeithlonrwydd gweinyddol o gael un tîm ariannol mewn un lleoliad.
• Arbedion effeithlonrwydd animeiddio posib o allu rhannu adnoddau dynol ar draws
y ddwy sir pan gyfyd angen penodol neu arbenigol.
• Arbedion effeithlonrwydd cyflenwi lle nodir gweithgareddau tebyg yn y ddau
ranbarth.
• Cyfleoedd ehangach i ychwanegu gwerth o gael un corff cyflenwi ar draws dwy
sir.
Menter Môn fydd y Corff Gweinyddol ar gyfer Grwpiau Gweithredu Gwynedd ac
Ynys Môn; cynsail a sefydlwyd yn 2012 gyda chreu un Grŵp Gweithredu
Pysgodfeydd Lleol ar draws y ddwy sir. Mae’r sefydliad yn gyfarwydd gyda chynnal
gweithgareddau’r Cynllun Datblygu Gwledig yng Ngwynedd gan i’w fraich fasnachol,
Annog Cyf, gyflenwi cyfran sylweddol o’r rhaglen Cynllun Datblygu Gwledig gyfredol
fel contractwr trydydd parti. Bu iddo hefyd gydweithio ar sawl Gweithgaredd
Cydweithredol ar draws y rhanbarth gan gynnwys Darganfod Môn a Gwynedd,
APPrentis a Mentergarwch yr Ifanc.
1. Ymhlith gweithgareddau eraill a gyflenwir ar hyn o bryd hefyd yng Ngwynedd gan
Fenter Môn mae:
• Llunio’r Dyfodol – ail-hyfforddiant i weithwyr y diwydiant niwclear
• Cyfenter – Cymorth grant ar gyfer mentrau cymdeithasol (hefyd Conwy a
Dinbych)
• Glastir – Cymorth i gymdeithasau pori ar dir comin (mae’r mwyafrif ar yr ucheldir)
• Contractau Cymorth i Fusnesau (amryfal)
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Fel y prif gorff cyflenwi ar gyfer gweithgareddau economaidd-gymdeithasol yn y
cymunedau yng Ngogledd-Orllewin Cymru; ceir mwy o gydlyniad rhanbarthol trwy
benodi Menter Môn yn Gorff Gweinyddol ar gyfer y ddwy Sir. Bydd hyn yn cryfhau
rhagor ar eu gallu i gysylltu gweithgareddau, ychwanegu gwerth lle bo’n bosib ac
adnabod cyfleoedd a fyddai, fel arall, yn cael eu diystyru.
Yn y diagram isod amlinellir y strwythur cyflawni ar gyfer LEADER ym Môn a
Gwynedd.

Cydlyniad a chysondeb rhwng strategaeth leol a strategaethau is-ranbarthol,
rhanbarthol a chenedlaethol sy’n bodoli eisoes
Mae gan Menter Môn cyrraedd ranbarthol ac wedi’i gysylltu’n agos i nifer o
strategaethau rhanbarthol e.e. aelod o’r Parth Fenter; gweithredwr Cymorth i
fusnesau newydd ac yn noddwr o brosiectau ERDF ac ESF ar draws y 4 sir ar draws
Gogledd Orllewin Cymru. Mae’n cyfathrebu’n gyson gyda Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru, yn ymgysylltu gyda’i farn strategol ar strategaeth
Gogledd Cymru am yr pum mlynedd nesaf. Rydym yn ymwneud yn helaeth gyda
datblygiad ynni adnewyddol morwrol yng Ngogledd Cymru. Mae’r SDLl wedi’i sefydlu
i fod yn labordy arloesedd yn gweithredu o dan rhaglennu UE prif ffrwd dros y
pum mlynedd nesaf. Trwy gweithredu yn ôl themau bydd hefyd sylw llawn ar
Gynllun Adfywio Economaidd Llywodraeth Cymru. Gweler adran 1.2 ar gyfer
cysondeb gyda pholisîau Llywodraeth Cymru.
Cydweithredu ar draws ffiniau
Mae’r berthynas rhwng Ynys Môn a Gwynedd wedi’i gwreiddio yn Strategaeth y
ddwy sir. Er mwyn hwyluso cydweithrediad mae’r ddwy ddogfen yn cael eu paratoi
gan Fenter Môn a byddant yn dilyn strwythur tebyg. Fel hyn, bydd modd sicrhau yr
adnabyddir y pethau tebyg a bydd modd datblygu Strategaethau a gweithgareddau
ar y cyd lle bo’n briodol. Mae’n bwysig pwysleisio nad oes bwriad peryglu cynnwys y
naill Strategaeth na’r llall wrth ddilyn y trywydd hwn.
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Ar hyn o bryd nid yw’n bosib adnabod ym mha themâu y bydd cydweithredu. Fodd
bynnag, byddwn yn disgwyl y byddai gweithgareddau sydd o fudd i gymunedau o
ddiddordeb yn hytrach na daearyddiaeth o ddiddordeb yn fwy addas ar gyfer
gweithredu ar draws siroedd. Byddai hyn yn arbennig o wir mewn sefyllfa lle byddai
cymuned o ddiddordeb yn meddu’n unig ar y más critigol sy’n ofynnol i gyflawni
prosiect trwy dynnu ar adnoddau’r ddwy sir.
Byddai gweithredu ar draws siroedd hefyd yn addas lle mae cymuned o ddiddordeb
yn ymestyn dros ddwy neu dair sir yn naturiol. Enghraifft o hyn fyddai’r cynhyrchwyr
bwyd lleol sy’n mynd i’r un marchnadoedd ffermwyr waeth y mha sir y maent ac yn
aml yn cydweithredu ar weithgareddau niferus.
Ymhlith enghreifftiau o gyfleoedd disgwyliedig i ddatblygu a chyflawni’n
gydweithredol ar draws ffiniau mae gweithgareddau penodol sy’n rhoi sylw i angen /
cyfleoedd cymunedau yn ardal Parc Cenedlaethol Eryri (Conwy) ac ardal Bïosffer
Dyfi (Powys a Cheredigion) a ddynodwyd gan UNESCO.

1.2 Disgrifiad o’r Integreiddio

Integreiddio yn Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd (y Strategaeth)
Er bod rhyw gymaint o ddilyn themâu dan gyfarwyddiadau yng nghanllawiau
Llywodraethau’r Undeb Ewropeaidd a Chymru, rydym wedi ymdrechu i integreiddio yn
ein Strategaeth ar bob lefel.
Sut bydd LEADER yn ategu strwythurau eraill
Rydym wedi ceisio sicrhau integreiddio trwy’r dulliau a ganlyn:
a. Integreiddio a chysylltiadau rhwng gweithredoedd yn themâu 1 - 5 a rhyngddynt fel
y nodir gan Lywodraeth Cymru – mae cyfleon helaeth i integreiddio e.e. cynigion
digidol o fewn arloesedd yn themau 1-4.
b. Cyfateb gweithredoedd â’r rhesymeg y tu ôl i’r gweithredoedd hynny i bolisïau a
datganiadau’r Undeb Ewropeaidd, Llywodraeth Cymru a llywodraeth leol. Bydd
gweithgareddau’n ymwneud yn agos â nodau ac amcanion a rennir gan
strategaethau llywodraethau ar bob lefel e.e.
-arloesedd mewn busnes (Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd (EPF))
-Ymchwil cydweithredol traws-sectorol (EPF)
-Clystyrau a chymunedau busnes yn edrych i arloesi yn dod i’r gweill
-Cymorth cynghorol microgynhyrchu (EPF) hefyd wedi’i gynnwys yn yr LDS
-Bwyd a ffermio wedi’i oleuo yn yr EPF hefyd ac mae’r SDLL yn dynodi bydd
LEADER yn helpu tanio rhagor o dyfiant ac amrywiaeth o ychwanegu gwerth i
gynhyrchion busnes fferm drwy arloesedd cydweithredol.
Cyfraniad yr LDS i newid hinsawdd yn hunan eglurhaol drwy’r tabl lojic.
Mae Ynni a Digidol yn ddwy enghraifft dda.
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c.

Dim dyblygu – bydd partneriaeth Gwynedd yn glynu wrth y ddwy reol o ddefnyddio
LEADER i dreialu arloesedd go iawn a chanolbwyntio ei wariant ar weithgaredd
cyn-fasnachol yn y sector busnes ac ar arbrofi arloesedd mewn sectorau eraill. Fel
hyn byddir yn osgoi dyblygu ymyriadau prif ffrwd sy’n codi o raglenni a phrosiectau
Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESI) sydd wrthi’n cael eu
datblygu ar gyfer ERDF neu Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Bydd modd
cynnal gweithgaredd masnachol er mwyn comisiynu cynlluniau peilot gwirioneddol
arloesol a gynhelir mewn busnesau sy’n bodoli neu ar gyfer busnes sy’n dechrau a
lle gallai costau sefydlu gael eu cynnwys. Ni roddir cymorth LEADER y tu draw i
hynny.

d. Mae’r profiad o weithio gyda methodoleg LEADER yn rhoi i’r bartneriaeth a’i gorff
Gweinyddol y gallu i sicrhau y ceir integreiddio ar bob un o’r lefelau a ganlyn:
 Integreiddio themâu mewnol
 Integreiddio themâu rhyngol
 Integreiddio rhwng siroedd
 Integreiddio ar draws siroedd Gwynedd ac Ynys Môn
 Integreiddio rhanbarthol ar draws Ogledd Cymru
Mae partneriaid yn siroedd Gwynedd ac Ynys Môn wedi cymryd yr arweiniad
ynghylch cydweithredu ar draws siroedd o ddifrif gyda golwg ar ostwng costau
gweinyddol a hyrwyddo gweithredoedd integreiddiol ar draws y ffiniau. Yn sgil
ymdrechion glew Cyngor Gwynedd, Cyngor Sir Ynys Môn a Menter Môn i
hyrwyddo achos integreiddio, esgorwyd ar berthynas weithio agos sydd wedi
arwain at gynhyrchu cynlluniau ategol o ran y Strategaeth ar gyfer y ddwy sir.
Eglurhad ynghylch y cydlyniad a’r cysondeb rhwng strategaethau lleol a
strategaethau cenedlaethol, rhanbarthol neu isranbarthol cyfredol
A fyddech cystal â nodi mai’r awdurdod lleol neu ddyrnaid o bartneriaid cyflenwi, gan
gynnwys Annog Cyf (braich fasnachol Menter Môn) sydd wedi ymgymryd â mwyafrif
cronfeydd, gwaith gweinyddol a chyflenwi ESI a LEADER yn y gorffennol yng
Ngwynedd. Mae hefyd yn bwysig nodi bod Menter Môn ei hun wedi bod yn un o’r prif
gyflenwyr lleol ynghyd â’r awdurdod lleol. Gyda nifer o ymyriadau o’r Undeb
Ewropeaidd a’r tu allan iddo yn cael eu rheoli’n lleol, mae lefel yr integreiddio rhwng
gweithredoedd, waeth beth yw eu ffynhonnell ariannu, wedi bod yn uchel yn y sir. Nid
gormodiaith yw nodi mai cyflenwyr ar lawr gwlad sydd wedi gorfod gwneud synnwyr
integreiddiol o wahanol fentrau ariannu dros y blynyddoedd.
Mae Menter Môn wedi cydnabod erioed, fel un o’i werthoedd craidd, bwysigrwydd
gweithio gydag awdurdodau lleol a sefydliadau eraill y llywodraeth mewn ysbryd o
gydweithredu integreiddiol. Caiff hyn ei adlewyrchu yn lefel yr ymddiriedaeth a roddir
gan ei bartneriaid.
Integreiddio Polisïau
Polisïau Llywodraeth Cymru
Mae’r polisïau a’r datganiadau a ganlyn yn uniongyrchol berthnasol i Strategaeth
Gwynedd, gydag amcanion penodol wedi’u croesgyfeirio
Thema 1: Mae ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a
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diwylliannol Amcanion Penodol AP1 i AP8 a’u gweithredoedd cysylltiedig mewn
ymateb (yn cynnwys meysydd sy’n ymwneud â naws am le, twristiaeth, treftadaeth a
hunaniaeth) yn ategu’r isod yn benodol:1. Polisi Twristiaeth Gynaliadwy
a. Byw gyda Chyfyngiadau Amgylcheddol – parchu cyfyngiadau amgylchedd,
adnoddau a bioamrywiaeth y blaned – gwella’r amgylchedd a sicrhau na
niweidir yr adnoddau naturiol y mae eu hangen ar gyfer bywyd ac y byddant yn
parhau fel yna ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
b. Sicrhau Cymdeithas Gref, Iach a Chyfiawn - Cwrdd ag amrywiol anghenion yr
holl bobl mewn cymunedau cyfredol a rhai’r dyfodol, hyrwyddo lles personol,
cydlyniad a chynhwysiad cymdeithasol a chreu cyfle cyfartal i bawb.
c. Cyflawni Economi Cynaliadwy – Creu economi cryf, sefydlog a chynaliadwy sy’n
rhoi llewyrch a chyfleoedd i bawb ac economi lle bydd costau amgylcheddol a
chymdeithasol yn syrthio ar y rhai hynny sy’n eu creu (y llygrwr sy’n talu) a bod
defnyddio adnoddau’n effeithlon yn cael ei annog.
d. Hyrwyddo Llywodraethiant Da – Mynd ati’n egnïol i hyrwyddo systemau o
lywodraethiant sy’n effeithiol a chyfranogol ym mhob lefel o gymdeithas – gan
ddefnyddio creadigrwydd, ynni ac amrywiaeth pobl.
2. Strategaeth Twristiaeth Arfordirol 2012
a. Sicrhau bod twristiaeth gynaliadwy yn gwneud cyfraniad cynyddol i economi
lleol cymunedau arfordirol
b. Gwella ansawdd profiad ymwelwyr
c. Integreiddio wrth ddatblygu a rheoli twristiaeth arfordirol
d. Diogelu a gwarchod yr amgylchedd a’r dreftadaeth ddiwylliannol fel adnodd
Allweddol ar gyfer twristiaeth arfordirol
3. Strategaeth yr Iaith Gymraeg 2012 i 2017
a. Annog a chefnogi’r defnydd a wneir o’r Gymraeg mewn teuluoedd
b. Cynyddu darpariaeth gweithgareddau cyfrwng Cymraeg i blant a phobl ifanc a
chynyddu eu hymwybyddiaeth o werth yr iaith
c. Cryfhau sefyllfa’r Gymraeg yn y Gymuned
d. Cynyddu cyfleoedd i bobl ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle
e. Gwella gwasanaethau Cymraeg i ddinasyddion
f. Cryfhau’r seilwaith ar gyfer yr iaith, gan gynnwys technoleg ddigidol
Roedd y gweithredoedd yn thema 1 yn ymwneud â chyflogaeth ac entrepreneuriaeth
arfordirol, cysylltiadau ag ardaloedd i mewn i’r tir, datblygu naws am le, treftadaeth.
Mae potensial pwynt gwerthu unigryw’r Gymraeg a’i gwerth yn y gymuned yn
ymwneud yn agos â’r polisïau perthnasol.
Thema 2: Mae hwyluso datblygiad cyn-faschnachol, partneriaethau busnes a
chadwyni cyflenwi byr Amcanion Penodol AP9 i AP17 a’u gweithredoedd
cysylltiedig mewn ymateb yn ategu cynnwys dogfennau a ganlyn Llywodraeth Cymru
a. Annog arloesedd
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Ehangu a dyfnhau’r sylfaen sgiliau.
Defnyddio caffael yn gyfrifol i yrru gwerth economaidd
Prentisiaethau o ansawdd uchel
Sgiliau sy’n esgor ar lwybrau gwerthfawr i’r gwaith
Datblygu dulliau gweithredu sy’n seiliedig ar sectorau a gweithio gyda
sectorau i gefnogi eu hanghenion yng Nghymru
g. Gwneud i addysg uwch weithio i fusnes, yr economi a chyfiawnder
cymdeithasol
b.
c.
d.
e.
f.

Cysylltu pobl ifanc â busnes trwy gynlluniau interniaethau; partneriaethau busnes yn
gweithio gyda’i gilydd i arloesi; busnesau’n cydweithredu er mwyn cael ar lwybrau
caffael, treialu cynhyrchion ymchwil. Mae’r holl weithredoedd hyn o Gynllun
Gweithredu Strategaeth Gwynedd yn cyd-fynd yn union â’r nodau uchod, heb
ddyblygu. Er mwyn dangos nad oes dyblygu – ni fydd gweithio gyda phobl
hunangyflogedig er mwyn tendro am gontractau yn dyblygu’r gwaith a wneir dan
Fusnes Cymru. Bydd Leader yn canolbwyntio ar agweddau cydweithredol pobl sy’n
gweithio gyda’i gilydd, nid ar gynghori’r grŵp ar sgiliau tendro – caiff hyn ei
drosglwyddo i Fusnes Cymru dan y rhaglen brif ffrwd.
Corff Gweinyddol Strategaeth Gwynedd yw darparwr cyfredol y contract Dechrau
Busnes Newydd yng ngogledd-orllewin Cymru ac mae nifer o lwybrau integreiddiol i
mewn iddo o waith arloesi LEADER dan thema 2. Mae benthyciad o hyd at £25,000 ar
gael gan Fenter Môn i fusnesau sy’n dechrau sydd, unwaith eto, yn rhoi llwybr datblygu
o LEADER ac ysgogiad i integreiddio. Dan LEADER byddwn yn gweithio gyda
phartneriaethau busnes sy’n darparu cymunedau o ddiddordeb ar gyfer arloesi, a
hynny o fewn sectorau wedi’u dewis gan Lywodraeth Cymru.
Thema 3: Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
Amcanion Penodol AP18 i AP21
Bwriad y gweithredoedd yn nogfen Rhesymeg Ymyriad Gwynedd a’r Cynllun
Gweithredu yw cyd-fynd â dogfennau canllawiau a ganlyn Llywodraeth Cymru:
Yn y ddogfen Caffael a’r trydydd sector a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru yn
2008, nodir yn benodol y canllawiau a ganlyn ar gyfer hyrwyddo gwaith allanoli
trosglwyddo gwasanaeth o’r sector cyhoeddus i’r trydydd sector:a. Agor cyfleoedd contract gyda sefydliadau’r trydydd sector trwy roi
gwybodaeth am sut i ddod yn gyflenwr, cyhoeddi contractau’n eang mewn
hyfforddiant, cefnogaeth a chyfryngau y mae modd cael atynt.
b. Ymgynghori’n gynnar
c. Canolbwyntio caffael ar allbynnau / canlyniadau
d. Ei gadw’n syml a chymesur
Yng Nghynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru, amlinellir y tri
amcan a ganlyn
Mae’n canolbwyntio ar dair gweithred:
a. Atal tlodi
b. Cynorthwyo pobl i mewn i waith
c. Gwella bywydau pobl sy’n byw mewn tlodi
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Ymhlith un o’i dri amcan, mae Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020: Cynigion Terfynol
Llywodraeth Cymru yn dyfynnu fel a ganlyn:a. Datblygiad tiriogaethol cytbwys economïau a chymunedau gwledig, yn
cynnwys creu a chynnal gwaith.
Ceisia Strategaeth Gwynedd ddefnyddio ac ymestyn egwyddorion gweithredoedd
Cymunedau’n Gyntaf a mynd â nhw i ardaloedd sydd ym mhellafoedd cefn gwlad
mae’n fwyfwy anos cael at wasanaethau a lle mae nifer fawr o bobl y mae’n anodd eu
cyrraedd ac sydd dan anfantais yn methu cael cymorth. Mae ein gwaith yn thema 3 o
ddilyn trywydd treialu trafnidiaeth wledig, o ddod â chymunedau gwybodus o
ddiddordeb ynghyd i fwrw ymlaen gydag achos y trydydd sector yn y broses allanoli a’n
penderfyniad i arbrofi ar heidiau o ddarpariaethau gwasanaeth mewn ardaloedd
gwledig yn dod â dyheadau polisi a gweithgaredd ar lawr gwlad ynghyd.
Thema 4: Ynni Adnewyddadwy ar Lefel Cymuned AP22 i AP24
Mae’r gweithredoedd a ddisgrifir yn ein Cynllun Gweithredu, mewn sector newydd sy’n
dod i’r wyneb ac sydd ag angen dybryd am gyfranogiad a chyfraniad cymunedau
daearyddol lleol, yn Fframwaith ar gyfer Gweithredu mewn Ynni Cymunedol yng
Ngwynedd. Mae dogfennau isod Llywodraeth Cymru yn gyson iawn o ran pwrpas a
bwriad â’r gwaith y bydd LEADER yn ymgymryd ag o yn y sector hwn dros y chwe
blynedd nesaf.




Ynni Cymru: Cynllun Darparu Newid Carbon Isel
Cynllun Tystiolaeth Tlodi Tanwydd
Cynllun Effeithlonrwydd ac Arbedion Ynni Cenedlaethol

Bydd y gweithredoedd a gynhelir yn darparu gweithgareddau clir yr arbrofwyd arnynt
yn ochr galw a chyflenwi’r agenda carbon isel yng Nghymru. Mae’n bosib mai ein
bwriadau yma yw’r gwaith amlycaf o ran gweithredu polisi ar bob lefel o lywodraeth
Thema 5: Manteisio ar dechnoleg ddigidol AP25 i AP29
Mae’r datganiadau a ganlyn wedi’u cysylltu’n uniongyrchol â phob un o’r
gweithredoedd a gynhelir dan Strategaeth Gwynedd. Mae’r gweithredoedd a nodir yn
weithrediadau uniongyrchol o’r dyheadau a gynhwysir yma:
a. Mae arnom eisiau i Gymru fod yn gymdeithas fwy cynhwysfawr, cynaliadwy
a llewyrchus. Mae sicrhau y gall pawb fwynhau manteision technoleg yn
rhan allweddol o hynny.
b. Sgiliau: Y tu draw i ysgolion, byddwn yn sicrhau y gall pawb yng Nghymru
ennill y sgiliau sylfaenol a’r hyder i fynd ar lein a defnyddio technolegau
digidol.
c. Economi: Byddwn yn cefnogi cwmnïau Cymru i rwydweithio er mwyn creu a
masnacheiddio technolegau digidol newydd. Byddwn yn cynorthwyo mwy o
gwmnïau Cymru i gymryd mantais o’r datblygiadau hyn i arloesi, tyfu a chael
mynediad at farchnadoedd newydd, yn enwedig felly yn y diwydiannau
creadigol, y sectorau TGaCh a thwristiaeth.
d. Gwasanaethau cyhoeddus: Byddwn yn gwneud mwy o wasanaethau
cyhoeddus a llywodraeth yn ddigidol fel ei bod yn haws cael atynt a’u bod yn
fwy effeithlon a chyfleus. Trwy ddefnyddio technoleg yn effeithiol bydd pobl
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yn medru cyflenwi’r gwasanaethau hyn yn well a gwneud y mwyaf o
adnoddau.
Integreiddio Polisïau
Polisïau Awdurdod Lleol i Wynedd
Mae nodau Cynllun Integredig Sengl ar gyfer Môn a Gwynedd fel a ganlyn
a. Gwella sgiliau a pherfformiad economaidd er mwyn creu a chynnal swyddi
gan ganolbwyntio ar gyfleoedd dysgu gydol oes (cysylltiadau â phob un o’r
pum thema)
b. Galluogi cymunedau ac unigolion i gynnal a datblygu eu hannibyniaeth
(thema 3; thema 5)
c. Sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl ifanc aros yn y sir i fyw a gweithio
(themâu 1,2 a 5)
d. Cwrdd ag anghenion unigolion a chymunedau gyda llai o arian cyhoeddus ar
gael (themâu 3, 4 a 5)
e. Gostwng tlodi a rhoi gwasanaethau effeithiol sy’n cwrdd ag anghenion
grwpiau bregus (thema 3)
f. Hyrwyddo a chynnal ein hamgylchedd a’n diwylliant cyfoethog (thema 1)
Y bwriad yw bod LEADER, yn enwedig felly trwy thema 3, yn gallu cynorthwyo yn y
dyhead a rennir o ddod â chyd-gynhyrchu ar waith. Trwy dreialu’n arloesol, mae modd
dod â’r cyfryw ddyheadau i fywydau pobl heb y rhwystr ofn mentro a methu.
Bydd Thema 1 yn dilyn strategaeth Cynllun Rheoli Cyrchfan Gwynedd 2013-2020, yn
enwedig yr amcanion a ganlyn sy’n ategu AP1- AP8 y Strategaeth
a) Ymestyn y tymor twristiaeth,
b) Cynyddu gwariant ymwelwyr,
c) Gwella ansawdd profiad ymwelwyr,
d) Gwella gwaith integreiddio twristiaeth ag agweddau eraill o fywyd,
e) Gwella’r amgylchedd naturiol, adeiledig a diwylliedig
f) Adeiladu a chynnal seilwaith a mwynderau cyhoeddus o ansawdd
g) Darparu swyddi o ansawdd â chyflog da trwy’r flwyddyn a datblygu sgiliau.
Mae Thema 1 yn ymwneud yn agos â phob un o’r rhain, yn ymestyn y tymor, yn
defnyddio cyfryngau digidol, yn cynyddu naws am le o ansawdd dda.
Integreiddio Polisïau
Ategu gweddill Cynllun Datblygu Gwledig Cymru
Dyma’r cysylltiadau rhwng prif nodau’r Cynllun Datblygu Gwledig newydd a chynnwys
dadansoddiad rhesymeg ymyriad Strategaeth Gwynedd
a. Cynyddu cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd ffermio a busnesau
coedwigaeth Cymreig, gwella eu natur gystadleuol a’u gwytnwch, gostwng
eu dibyniaeth ar gymorthdaliadau (Thema 2- arloesedd partneriaeth ar gyfer
bridio anifeiliaid ac iechyd anifeiliaid. Thema 5 – cydweithrediad digidol
rhwng ffermydd)
b. Gwella amgylchedd Cymru, annog arferion rheoli tir cynaliadwy, rheoli ein
hadnoddau naturiol a gweithredu i newid Hinsawdd yng Nghymru.(Themâu 2
a 4 - Cynaliadwyedd cynnal fferm trwy fathau newydd o arallgyfeirio sy’n
cysylltu â’r senario treftadaeth ehangach yn y sir ac sy’n cysylltu ag ynni
adnewyddadwy; Thema 1 - yr amgylchedd naturiol, twristiaeth treftadaeth ac
incwm fferm)
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c. Hyrwyddo twf economaidd cryf, cynaliadwy a gwledig yng Nghymru ac
annog mwy o ddatblygu lleol a ddaw o’r gymuned. (Themâu 1 a 2 Cynlluniau arloesol yn gweithio gyda grwpiau ffermwyr ieuainc mewn
mentrau)
Gwir obaith Partneriaeth Gwledig Gwynedd yw y bydd Cronfa Wledig Llywodraeth
Cymru yn rhoi arian datblygu er mwyn cynyddu gweithgareddau yr arbrofir arnynt trwy
LEADER yn y meysydd cymuned a busnes.
Yr hyn y bydd LEADER yn ei wneud o ran Gwynedd yw rhoi llwybrau uniongyrchol at
arian cyfalaf ar gyfer dod â chynlluniau arbrofol llwyddiannus i’r brif ffrwd, ymrymuso
cymunedau gwledig a chymunedau o ddiddordeb i ddilyn darpariaethau gwasanaeth yr
arbrofwyd arnynt dan LEADER - er enghraifft, cyflwyno ar draws y sir gynlluniau
gostwng ynni o ran galw - cynlluniau yr arbrofwyd arnynt mewn dwy gymuned trwy
LEADER a / neu sefydlu cynlluniau cynhyrchu ynni adnewyddadwy y mae’r gymuned
yn berchen arnynt ac a ddosberthir yn lleol ac a brofwyd dan LEADER i sicrhau eu bod
yn hyfyw.
Integreiddio â throsglwyddo gwybodaeth ac arloesedd CDG ehangach
Adlewyrchir llorweddoldeb y pwyslais arloesedd yn y Cynllun Datblygu Gwledig yn
eang ym mhwyslais Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd ar dreialu dulliau newydd a
threialu syniadau newydd. Byddwn yn dod â chymunedau o ddiddordeb amaethyddol
ynghyd er mwyn adnabod treialu cyn-fasnachol, gan gysylltu â rhannau eraill o'r
Cynllun Datblygu Gwledig. Lle bo’r treialon yn llwyddiannus, byddwn yn cyfeirio'r
gwaith ymlaen i’r gwasanaeth Trosglwyddo Gwybodaeth neu i'r gwasanaeth
Cydweithredu ar gyfer datblygiad pellach.
Integreiddio gyda’r Gwasanaethau Cynghori Cynllun Datblygu Gwledig
ehangach
Yn ei waith gyda grwpiau ffermwyr a chydrannau’r gadwyn gyflenwi, bydd pob ymdrech
yn cael ei wneud i gyfeirio busnesau unigol ar y tir sydd ag anghenion ymgynghorol at
y gwasanaethau Cynghori - bydd hyn yn arbennig o bwysig lle y bydd treialu er mwyn
lles cyffredin wedyn yn cael ei gymryd i fyny gan ffermydd unigol ar gyfer ei weithredu.
Ar y pwynt hwn, bydd anghenion unigol y ffermwr/ gweithredwr tir yn cael eu pasio
ymlaen i'r gwasanaeth priodol. Bydd LEADER yn ei rôl yn y Cynllun Datblygu Gwledig
yn RHAGFLAENYDD lleol i lawer sy'n digwydd wedi hynny yn y Cynllun Datblygu
Gwledig. Dyma yw ein nod, a byddwn yn gwybod pryd i ryddhau gweithgaredd a'i
anfon ymlaen at ddarpariaethau mwy priodol o fewn y Cynllun Datblygu Gwledig.
Integreiddio gyda’r cynllun gweithredu Bwyd a Diod
Bydd LEADER yn chwilio am gynlluniau peilot arloesol sy'n llywio ac yn bwydo i mewn
i'r Cynllun Gweithredu Bwyd a Diod. Bydd llawer o waith Strategaeth Datblygu Lleol
Gwynedd yn y sector hwn yn dod â gweithredwyr economaidd newydd i'r maes ac yn
gweithio gyda hwy fel cymunedau o ddiddordeb. Wrth i ddiddordeb cyffredin ddod yn
ddiddordeb unigol ymrwymedig, bydd y gwaith yn cael ei drosglwyddo i’r Ganolfan
Arloesedd Bwyd yn Llangefni ac i wasanaeth Busnes Cymru ar gyfer cynllunio a
gweithredu busnes. Rôl LEADER fydd codi ymwybyddiaeth, ysbrydoli, a chynyddu
cyfranogiad economaidd yn y sector bwyd - er mwyn ceisio datblygu adnoddau dynol
ar lawr gwlad, er mwyn iddynt ddod yn fwy gweithgar yn economaidd.
Integreiddio â Pholisi neu fentrau Coedwigaeth
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Bydd Menter Môn yn anelu at integreiddio Polisi Coedwigaeth o fewn SDLl Gwynedd
fel a ganlyn:
a. Drwy gydosod cymuned o ddiddordeb Coedwigaeth sy'n gyfrifol am nodi
anghenion a chyfleoedd y gellir eu cymhwyso i goetiroedd naturiol a masnachol
Gwynedd a'r gadwyn gyflenwi fasnachol gysylltiedig
b. Defnyddio ei rwydwaith helaeth o gysylltiadau busnes yn y sir i hyrwyddo
cysylltiadau â nodau ac amcanion Coedwigaeth y Cynllun Datblygu Gwledig
ehangach 2014-20 o ran gwell rheolaeth coedwigaeth a chynnydd mewn
arloesedd a chynhyrchu gwerth ychwanegol
c. Gweithio gyda Chynllun Rheoli Coetiroedd Glastir (Gwell Coetiroedd Cymru fel y’i
gelwid yn flaenorol) a gweithdai Tregynon fel y gwnaethom o dan y rhaglenni
blaenorol, gan hybu cyfleoedd trosglwyddo technoleg a gweithio mewn
partneriaeth
d. Datblygu ein cymunedau o ddiddordeb Coedwigaeth fel y gallant gymryd rhan yn
yr elfennau EIP sydd ar y gweill ac elfennau cydweithrediad y Cynllun Datblygu
Gwledig, gan wella ymhellach eu gallu i ddatblygu’n gynhyrchiol. Bydd LEADER yn
darparu'r sail leol ar gyfer llawer o'r datblygiadau hyn yng Ngwynedd
e. Chwilio am unedau fferm sydd am ddechrau planhigfeydd coedwigaeth newydd ar
eu ffermydd, eto gan ddefnyddio ein rhwydweithiau cysylltiol helaeth, a'u cyfeirio at
y darpariaethau perthnasol yng ngweddill y Cynllun Datblygu Gwledig.
f. Integreiddio Cynllun Gweithredu Coetiroedd i Gymru (sy’n rhedeg tan 31 Mawrth
2020) i unrhyw brosiectau coedwigaeth sy'n codi drwy'r rhaglen LEADER.
Integreiddio gyda Chydweithredu
Mae'r pwyslais newydd ar greu Grwpiau Gweithredol yn CDG 2014-20 yn darparu
llwybr dilyniant ardderchog i LEADER. Yn y lle cyntaf mae'n darparu cyfleoedd i
gymunedau o ddiddordeb ar y tir sy’n gweithio o fewn LEADER ddyrchafu i fod yn
Grwpiau Gweithredol ffurfiol gyda llwybr diffiniedig i weithredu'r cysyniad sy'n dod â lles
cyffredin - bydd y gwaith rhagflaenol yn cael ei dreialu o dan LEADER. Mae
Strategaeth Datblygu Lleol Gwynedd yn gweld llawer o gyfleoedd ar gyfer datblygiad
mewn cadwyni cyflenwi, gan wella'r cysylltiadau rhwng ffermwyr a datblygu gwledig
ehangach a ffermwyr a chymunedau fel agweddau pwysig o hyn o ran, er enghraifft,
bwyd, ynni, a chynhyrchion gwerth ychwanegol.
Integreiddio gydag EIP
Rydym yn disgwyl i weithgaredd LEADER ddarparu materion ac ymarferwyr penodol i
gyfrannu at waith a gweithgaredd grŵp ffocws y strwythur EIP newydd. Rydym yn
gobeithio gallu cyfrannu’n benodol yng Ngwynedd at broffidioldeb ffermio o Werth
Mawr i Natur, a phroffidioldeb materion glaswelltir parhaol ac effeithlonrwydd gwrtaith.
Integreiddio gyda mesurau buddsoddiad CDG ehangach
Lle y bo'n bosibl ac yn briodol, gwneir y llinellau dilyniant drwy'r mesurau buddsoddiad
o fewn y Cynllun Datblygu Gwledig yn glir i fuddiolwyr posibl a’r cadwyn cyflenwi, i
arallgyfeirio anamaethyddol, a dyhewyr ac ymarferwyr coedwigaeth. Bydd llawer o'r
cysylltiadau yn dibynnu ar y mater sy’n cael ei ddatblygu, ond gallwn ddweud bod ein
gwaith gyda'r gymuned rheoli tir yn eang, a bydd yn arwain at ymgymryd â threialon a
all fwydo i mewn i'r mesurau buddsoddi, yn enwedig o ran modelu busnes adnewyddu
cenedlaethau i ffermydd o wahanol feintiau, ac mewn amgylchiadau gwahanol. Bydd y
modelau damcaniaethol hyn o dan LEADER yn helpu i nodi ffermydd unigol sy'n
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dymuno dilyn model gyda'r gwasanaeth Cynghori Ffermwyr, ac i fuddsoddiadau sydd
ar gael o dan raglenni Cynllun Datblygu Gwledig e .e. arallgyfeirio anamaethyddol fel
rhan o newid cenedlaethau – bydd hyn bob amser yn cael ei gyfeirio ymlaen. Yn sicr
bydd gan LEADER rôl i'w chwarae o ran creu cymunedau rhwng sectorau o
ddiddordeb i chwilio am dreialon peilot mewn materion megis cyfleoedd arallgyfeirio
anamaethyddol, ac i gyfeirio cleientiaid i ddarpariaethau prawf marchnata o dan
fesurau buddsoddi. Yn yr un modd, gellir cyfeirio ymlaen faterion iechyd planhigion ac
adfer coetiroedd wrth iddynt godi. Er mwyn gwneud yn siŵr bod y mesurau buddsoddi
hyn yn cael eu defnyddio'n dda a bod pobl yn manteisio arnynt, mae'n hanfodol bod y
GGLlau yn sefydlu cymunedau o ddiddordeb i fesur diddordeb a chynorthwyo gyda’u
cyfeirio at ddarpariaethau o'r fath.
Integreiddio â Grwpiau Gweithredu Lleol a chyrff eraill
Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r sefydliad Cymunedau’n Gyntaf yng Ngwynedd.
Rydym wedi egluro’n fanwl y berthynas ffurfiol gyda’r sir gyfagos, Ynys Môn a’r
integreiddio a ddaw yn sgil gweithredoedd ategol. Gyda strwythur o themâu, trwy fod
yn aelod o grŵp Cynllun Datblygu Gwledig Gogledd Cymru, bydd modd i ni ddysgu
gan y naill a’r llall a cheisio cydweithrediad ehangach.
Cyflawni Integreiddio gyda Grwpiau Gweithredu Lleol eraill trwy brosiectau
Cydweithredu
Caiff prosiectau dangosol eu clustnodi’n ddangosol fel rhai sydd â photensial
cydweithredu ar draws dwy neu fwy o ardaloedd GGLl yn y Tabl Rhesymeg Ymyrraeth
wedi’i farcio’n felyn . Rhaid cydnabod bod y rhain yn rhai dangosol ac y gallant newid o
ran amcan penodol ac o ran natur y gweithgaredd neu'r treial a gynhaliwyd. Er mwyn
dangos y byddwn yn dewis y prosiectau cydweithredol hyn yn drylwyr ac yn
rhesymegol, rydym wedi nodi isod y meini prawf a ddefnyddir ar gyfer dewis prosiectau
a osodwyd ar gyfer integreiddio traws-GGLl, fel a ganlyn:a. Gradd o niwtraliaeth daearyddol fel y bydd, e.e., prosiectau digidol yn sgorio'n
uwch na phrosiect pentref
a. Gradd o effeithiolrwydd ariannol a gyflawnir trwy integreiddio h.y. a ellir dangos
bod y prosiect yn rhatach os yw’n cael ei roi ar waith yn gydweithredol?
b. Gradd o fudd ychwanegol sy'n deillio o arbedion maint - mae hyn yn nhermau
mewnbynnau (gwariant) ac o ran allbynnau (a yw ei wneud ar y cyd yn arwain at
allbynnau targed uwch?)
c. Graddau'r arbenigedd dwyochrog ac actorion economaidd h.y. a oes pobl yn y
ddwy sir a fydd yn trefnu y cynnydd y prosiect gyda’r un brwdfrydedd ac
ymdrech?
d. Gradd y parodrwydd gan y cymunedau diddordeb perthnasol i integreiddio
camau gweithredu ar draws ffiniau.
Rhwydwaith Gwledig Cymru
Byddwn yn anelu at sicrhau bod un rhan o dair o'r holl brosiect yn integreiddiol ar
draws dwy neu fwy o ardaloedd GGLl ond rhaid cydnabod bod hyn yn dibynnu ar
adnabod materion yn gyffredin yn yr ardaloedd GGLl a’u datblygu’n gyffredin ac yn
annibynnol gan y GGLl hyd at bwynt cydweithredu. Yna caiff y meini prawf eu
cymhwyso. Mae hyn yn hanfodol er mwyn osgoi sefyllfa lle mae cyrff arweiniol yn
dyfeisio prosiectau cydweithredol mewn modd artiffisial. Mae rôl Rhwydwaith Gwledig
Cymru yn hanfodol yn hyn o beth. Byddwn yn cydweithio'n agos i gyfrannu
gwybodaeth ac i wneud cysylltiadau â Grwpiau Gweithredu Lleol eraill drwy'r
18

mecanweithiau a'r gwasanaethau a gynigir gan Rwydwaith Gwledig Cymru.
Integreiddio gyda chronfeydd arian UE eraill
Fel corff Gweinyddol, mae Menter Môn yn noddwr profiadol a gweinyddwr prosiectau
strategol a LEADER ers eu cyflwyniad cynnar yn y 90au. Rydym wedi rhedeg
prosiectau CDG, ERDF ac ESF ar yr un pryd ac rydym o’r farn ein bod wedi bod ar y
blaen yn sicrhau INTEGREIDDIO rhyngddynt. Yn wir, cafodd Menter Môn ei
ddefnyddio fel astudiaeth achos gan yr UE yn ei ganllawiau ar gyfer gweithredu dan
arweiniad cymunedol fel rhan o’r gwaith paratoi ar gyfer rownd yma o raglenni UE,
mewn cydnabyddiaeth o’r natur integredig o’i waith a’i fethodoleg.
Gan nad oes gennym ar hyn o bryd ragwybodaeth am y prosiectau a fydd yn dod i'r
amlwg o'r cronfeydd ESI, rydym yn sylfaenu’r canlynol ar ragdybiaethau o'r dulliau a
ddefnyddiwyd gennym eisoes i sicrhau integreiddio:
a. Mae sawl Cychwyn Busnes arloesol yn cael ei nodi yn gyntaf trwy LEADER.
Bydd yr unigolion hyn yn cael eu cyfeirio at ddarpariaeth Busnes Cymru a
ariennir drwy’r ERDF
b. Mae llawer o fusnesau presennol sydd â syniadau neu gynlluniau ar gyfer twf
arloesol yn ymgysylltu â LEADER. Bydd y rhain hefyd yn cael eu cyfeirio at
ddarpariaeth Busnes Cymru, a ariennir drwy’r ERDF
c. Bydd busnesau unigol sy'n ceisio cyllid ar gyfer datblygu syniad a gaiff ei dreialu
fel prosiect ar y cyd trwy LEADER yn cael eu cyfeirio ymlaen i Gyllid Cymru,
sy'n ddeiliaid mecanweithiau ecwiti a chyllid dyledion, a ariennir yn rhannol
drwy’r ERDF
d. Bydd unigolion a busnesau sydd ag anghenion hyfforddi a nodwyd trwy
gymunedau o ddiddordeb LEADER a gwaith datblygu tebyg o'r gwaelod i fyny
yn cael eu cyfeirio at brosiectau ESF sy'n dod i'r amlwg
e. Gwneir pob ymdrech i gysylltu buddiolwyr cymwys a phriodol â'r rhaglen
Prentisiaeth. Unwaith eto, mae'r rôl lefel daear LEADER o ymgysylltu yn dod ar
draws unigolion priodol. Os yw unigolion sy'n dod i'r amlwg o dreialon
cyflogadwyedd tymor byr LEADER angen cynnydd pellach i gyflogaeth, byddant
yn cael eu cyfeirio at y cynlluniau prentisiaeth. Ni fydd LEADER yn recriwtio
unigolyn i brosiect prawf os yw’r cynllun prentisiaeth yn cynnig llwybr gwell i
gyflogaeth. Yn wir, dim ond ar gyfer y rhai nad ydynt yn briodol ar gyfer
prentisiaeth alwedigaethol y bydd unrhyw beilot LEADER yn y sector
cyflogadwyedd.
Bydd Menter Môn fel Corff Atebol Arweiniol ar gyfer Strategaeth Datblygu Lleol
Gwynedd yn cadw cronfa ddata o'r gwasanaethau sydd ar gael drwy raglenni prif ffrwd
ESI. Bydd yr holl staff yn ymwybodol o'r rhain fel rhan o'u hyfforddiant pecyn cymorth,
fel NAD YW LEADER yn tresmasu ar wasanaethau prif ffrwd. Bydd yr holl staff yn cael
eu cyfarwyddo yn y broses a ddefnyddir gan LEADER, a byddant yn gwybod am
derfynau eu gallu i ymyrryd, ynghyd â’r holl lwybrau dilyniant wrth iddynt godi.
Integreiddio gyda Thwf Swyddi Cymru ac Isafswm Cyflog Cenedlaethol
Bu Menter Môn yn gyflogwr i 50+ staff ers dros 15 mlynedd ac mae’n gyflogwr sy’n
cydymffurfio'n llwyr. Os yw’n ymgymryd â'r treial Interniaeth a nodir yn ddangosol yn y
Tabl Rhesymeg Ymyrraeth, bydd wrth gwrs yn sicrhau y dilynir y Cyfreithiau Isafswm
Cyflog yn llawn. Fel contractwr darpariaeth Twf Swyddi Cymru yn y gorffennol, gallwn
ddweud gyda sicrwydd na fydd interniaethau, os ydynt yn cael eu nodi gan y Grŵp
Gweithredu Lleol fel blaenoriaeth ac yn cael eu gweithredu, yn dyblygu darpariaeth
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TSC mewn unrhyw ffordd. Mae wastad wedi bod yn bolisi gennym fel cwmni ac fel
cyflogwr gyda phwrpas allgarol, bod cleientiaid sy'n dod atom o ba bynnag raglen yn
cael eu cyfeirio yn DDIEITHRIAD at y dewis sydd o fudd mwyaf iddynt, boed o ran
cyflog, ansawdd y profiad neu’r graddau y cyflawnir dyheadau’r cleient. Os gweithredir
interniaethau, eu pwrpas fydd i baru anghenion technolegol busnes gyda chapasiti
technolegol cleient unigol, mwy gyda golwg ar gynaladwyedd busnes na pherthynas
cyflogwr/ gweithiwr, fel sy'n wir gyda TSC.

ADRAN 2 – CYLLIDOL A CHYDYMFFURFIAETH

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig â

2.1

Egluro sut mae’r Grŵp Gweithredu’n bwriadu cwrdd â’i
ymrwymiadau cyllidol a chydymffurfiaeth. Rhaid i Grwpiau
Gweithredu ddangos bod ganddynt gynlluniau ariannol cymwys ac y
byddant yn cydymffurfio â’r holl ofynion cyfreithiol a rheoleiddiol
angenrheidiol.
Rhan o Adran 3.11 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014 (y
gweddill i’w gynnwys dan Adran 4 – Rheoli Gwaith)

Rheolaeth a Gweinyddiaeth

Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd (Grŵp Gweithredu Gwynedd)
Ar hyn o bryd mae dau grŵp llywio yng Ngwynedd sy’n cyd-drefnu gweithgareddau
Echel 3 a 4 y Cynllun Datblygu Gwledig, sy’n cynnwys y Bartneriaeth Leol
(Partneriaeth Economaidd Gwynedd a’r Grŵp Gweithredu (Is-grŵp y Bartneriaeth).
Gyda rhaglen gyfredol y Cynllun Datblygu Gwledig yn tynnu at ei therfyn rhaid oedd
edrych yn fanwl ar y strwythur hwn gan na fyddai angen mwyach am y ddwy
swyddogaeth at ddibenion gweithredu’r cyfryw gynllun.
Gan mai un Grŵp Gweithredu yr oedd ei angen i gyd-drefnu gweithgaredd LEADER
i’r dyfodol yn ôl y canllawiau, cynigir yr isod:


Grŵp Gweithredu presennol: Mae’r Grŵp Gweithredu Echel 4 presennol yn
parhau ar ei ffurf gyfredol ac yn aelod hyd ddiwedd y rhaglen (2015) gyda
Chyngor Gwynedd yn parhau i roi’r gefnogaeth fel y corff Gweinyddol. Fel hyn
byddir yn sicrhau y bydd pob prosiect Echel 4 cyfredol yn cael ei gwblhau fel
bo’r angen. Ni chredir ei bod yn ymarferol addasu’r Grŵp Gweithredu cyfredol
i gwrdd ag anghenion y rhaglen newydd (gyda gweithgareddau a staff
newydd).



Grŵp Gweithredu Newydd Gwynedd: Bydd grŵp newydd yn cael ei
sefydlu’n gyfochrog â’r Grŵp Gweithredu, a hynny at ddibenion y rhaglen
LEADER newydd am y cyfnod 2014 – 2020. Bydd y teitl y bydd y Grŵp
Gweithredu’n gweithio dano’n cael ei ddewis gan yr aelodau ond un opsiwn
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yw defnyddio “Llwyddo yng Ngwynedd”; teitl y darparwyd holl weithgaredd
blaenorol Echel 3 a 4 dano. Menter Môn fydd yn gyfrifol am recriwtio ar gyfer
y Grŵp Gweithredu newydd a byddid yn disgwyl cynnal y cyfarfod cyntaf ym
mis Hydref 2014 gyda golwg ar iddo ddod yn weithredol ym mis Ionawr 2015.


Partneriaeth Economaidd Gwynedd: Diwygiwyd ffurf cyfarfodydd y
Bartneriaeth wrth i Echel 3 gael ei chwblhau ac mae iddi bellach rôl fwy
strategol. Cafodd yr aelodau hynny oedd yn awyddus i ddilyn y datblygiadau
o ran y rhaglen LEADER newydd eu gwahodd i fynd i’r Grŵp Gweithredu fel
Sylwedyddion. Rhoddir hefyd wybod iddynt am y broses recriwtio i Grŵp
Gweithredu newydd Gwynedd unwaith y bydd wedi’i gadarnhau gan y Corff
Gweinyddol.

Bydd Grŵp Gweithredu newydd Gwynedd yn cynnwys croestoriad o gymuned
Gwynedd. Bydd prif rôl y Grŵp Gweithredu wedi cynyddu o ran darparu Strategaeth
Datblygu Lleol Gwynedd (y Strategaeth) o gymharu â’r rôl flaenorol, a bydd yn
gyfrifol am lwyddiant darparu’r cyfryw strategaeth. Bydd rhan o’r rôl gyflenwi hon yn
cynnwys pwerau i ddod â gweithgareddau ymlaen a’u hariannu yn unol ag amcanion
y Strategaeth a Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru. Bydd Grŵp Gweithredu
Gwynedd yn cael cefnogaeth y Corff Gweinyddol, Menter Môn.
Mae’r cyfansoddiad a’r cylch gorchwyl (a gynhwysir yn atodiad 1) yn amlinellu’r
gynrychiolaeth y bydd yn rhaid wrthi ar y Grŵp Gweithredu. Byddem yn chwilio am
chwe aelod i gynrychioli tri sector, sef y sector Cyhoeddus, y Sector Menter (preifat
neu gymdeithasol) a’r sector Cymuned (yn cynnwys sefydliadau gwirfoddol). Bydd yr
aelodau’n cynnwys aelodau unigol a sefydliadol (e.e. cyrff cynrychioladol a
sefydliadau’r sector cyhoeddus).
Ni fyddai dim mwy na 20 aelod ar y Grŵp Gweithredu yn y lle cyntaf. Fodd bynnag,
gallai hyn newid wrth i’r Strategaeth ddatblygu a bod arni angen mwy o aelodau â
gwybodaeth / arbenigedd. Rhaid cael cydbwysedd o ran sectorau, grwpiau targed,
gwybodaeth thematig a daearyddiaeth. Mae’n bosib na fydd rhai ymgeiswyr yn cael
gwahoddiad i fod yn aelodau o’r grŵp os oes gormod o gynrychiolaeth o un sector
neu grŵp targed.
Bydd y Grŵp Gweithredu’n penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd yn ystod cyfarfod
cyntaf y Grŵp Gweithredu, fel yr amlinellir yn y Cylch Gorchwyl. Bydd darpariaeth ar
gyfer sefydlu is-grwpiau hefyd yn ei lle er mwyn sicrhau y datblygir gwaith cyflenwi’r
Strategaeth yn gyflym.
Wrth wneud yr holl waith bydd y Grŵp Gweithredu’n glynu wrth Nodiadau
Cyfarwyddyd Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru LEADER 2014-2020 (Drafft 1 yn
mynd allan 12/08/14). Yn atodiad 4 Canllawiau’r Strategaeth Datblygu Lleol
LEADER 2014-2020, manylir ar brif swyddogaethau’r Grŵp Gweithredu fel a ganlyn:



Gwella capasiti pobl leol i ddatblygu a chynnal gweithgareddau
Llunio gweithdrefn ddethol a meini prawf amcanion nad yw’n gwahaniaethu
ac sy’n dryloyw ar gyfer dethol gwaith ac sy’n osgoi gwrthdaro rhwng
buddiannau. Sicrhau bod o leiaf 51% o’r pleidleisiau mewn penderfyniadau
dethol yn cael eu bwrw gan bartneriaid nad ydynt yn awdurdodau cyhoeddus
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a chaniatáu dethol trwy drefn ysgrifenedig.
Sicrhau cydlyniad gyda’r Strategaeth wrth ddethol gwaith, trwy flaenoriaethu’r
gwaith hwnnw’n unol â’i gyfraniad i gwrdd ag amcanion a strategaethau’r
Strategaeth.
Paratoi a chyhoeddi galwadau am gynigion neu drefn cyflwyno prosiect
parhaus, gan gynnwys diffinio meini prawf dethol.
Derbyn ac asesu ceisiadau am gymorth
Dethol gwaith a gosod maint y gefnogaeth a, lle bo’n berthnasol, cyflwyno’r
cynigion i lywodraeth Cymru (trwy’r corff gweinyddol) er mwyn dilysu’n
derfynol ei fod yn gymwys.






Recriwtio Aelodau o’r Grŵp Gweithredu
Dechreuwyd recriwtio ar gyfer y Grŵp Gweithredu newydd wrth ymgynghori
ynghylch y Strategaeth. Cafodd pawb oedd yn rhan o’r broses honno wybodaeth
gefndirol am y rhaglen a’u gwahodd i gofrestru diddordeb mewn bod yn aelodau o’r
Grŵp Gweithredu. Bydd y broses o greu’r Grŵp Gweithredu newydd yn dechrau o
ddifrif ym mis Hydref 2014 gyda golwg ar gynnal y cyfarfodydd cyntaf cyn diwedd
mis Mawrth 2015. Bydd y broses yn ymwneud â’r camau a ganlyn:




Cyhoeddi cyfansoddiad a chylch gorchwyl drafft
Creu ffurflen gais a “disgrifiad swydd” i ddod yn aelod o’r Grŵp Gweithredu
Creu meini prawf dethol a gânt eu defnyddio i ddethol aelodau (manylion
wedi’u cynnwys yn y cylch gorchwyl)
Cynnal ymgyrch recriwtio gan ddefnyddio rhwydweithiau cyfredol, cyfryngau
cymdeithasol a’r cyfryngau’n gyffredinol
Bydd Menter Môn yn hwyluso’r broses ddethol gyda chynrychiolaeth o
Gyngor Gwynedd a Phartneriaeth Economaidd Gwynedd (fel Partneriaeth
bresennol y Cynllun Datblygu Gwledig/ Grŵp Gweithredu).
Rhoi gwybod i ymgeiswyr am y penderfyniad
Trefnu cyfarfod cyflwyniadol lle byddir yn cyflwyno LEADER, amlinellu rôl y
Grŵp Gweithredu ac yn penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd (mis Mawrth 2015)
Trefnu cyfarfod gweithredol cyntaf y Grŵp Gweithredu (mis Mawrth 2015)







A fyddech cystal â nodi bod 106 o unigolion wedi dweud ‘BYDDWN’ yn ein holiadur
ymgynghorol ar lein pan ofynnwyd iddynt a fyddent yn dymuno bod yn rhan o waith
datblygu neu weithredu Strategaeth Gwynedd. Byddir yn cysylltu â’r unigolion hyn
pan ddosberthir y gwahoddiad i ymaelodi â’r Grŵp Gweithredu.
Elfen dra phwysig o fod yn aelod o’r Grŵp Gweithredu yw hyblygrwydd. Gan mai
dogfen ‘fyw’ yw’r Strategaeth, bydd yr aelodaeth yn tyfu a newid wrth i newidiadau
fynd rhagddynt yn ystod cyfnod y rhaglen.
Yn y tabl isod nodir aelodaeth y Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd a benodir a
fynychodd cyfarfod 1af y LAG ar yr 26ain o Fawrth, 2015:

1
2
3

Enw’r aelod GGLL:

Sefydliad a gynrychiolir

Sector

Ceri Cunnington
Gwenan Williams
Gwion Llwyd

Antur Stiniog
Bwyty Lleu
Dioni

Menter
Menter
Menter
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ian Nellist
Llywelyn Rhys
Menna Jones
Stewart Jones (wedi sefyll i
lawr)
Alun Wyn Evans
Anwen Jones
Arwel Jones
Craig ab Iago
David Ingham

13
14
15
16
17

Delyth Vaughan
Owen Gwilym Thomas
Robert Lowe
Sian Tomos
Aled Jones-Griffith

18
19
20

Dr Einir M Young
Ifer Gwyn
Mandy Williams-Davies

Ffederasiwn Busnesau Bach
Fflam Cyf
Anutr Waunfawr
7aross ltd/ Geosho Cyf

Menter
Menter
Menter
Menter

NFU / FUW
PEG Tourism sub-group
Partneriaeth Llŷn
Dyffryn Nantlle 2020
Rheolwr prosiect Cynlluniau
Hydro Cymunedol
Mantell Gwynedd
Un Llais Cymru
Plas Heli Cyf
GISDA Cyf
Grŵp Llandrillo Menai –
Coleg Meirion Dwyfor
Prifysgol Bangor
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Gwynedd

Menter
Menter
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Gwirfoddol
Cyhoeddus
Cyhoeddus
Cyhoeddus
Cyhoeddus

Menter Môn fel y corff gweinyddol fydd yn cyd-drefnu’r broses recriwtio. Wedi
gweithredu fel Grŵp Gweithredu am bron i ugain mlynedd eu hunain ac wedi sefydlu
Grŵp Gweithredu Pysgodfeydd Lleol Gwynedd ac Ynys Môn yn ddiweddar, maent
wedi hen arfer gyda’r broses a’r peryglon posib. Mae’n hanfodol bod yn agored a
thryloyw i sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan, p’un ai eu bod yn ymaelodi ai peidio,
yn gallu deall y broses a gwerthfawrogi pam y gwneir penderfyniadau.
Y Corff Gweinyddol
Menter Môn yw’r corff gweinyddol enwebedig yn Ynys Môn a Gwynedd ac, felly,
bydd yr adran hon yn cael ei hailadrodd i raddau helaeth yn Strategaeth Datblygu
Lleol Ynys Môn. Mae’r newidiadau mwyaf sylweddol i’r strwythur fel a ganlyn:




Bydd Menter Môn yn ildio ei statws fel Grŵp Gweithredu LEADER Ynys Môn
Bydd Menter Môn yn gweithredu fel y corff Gweinyddol ar gyfer Grwpiau
Gweithredu newydd Ynys Môn a Gwynedd
Bydd Grwpiau Gweithredu newydd yn cael eu creu yng Ngwynedd a Môn

Mae Menter Môn wedi dangos bod ganddo’r capasiti a’r gallu i weithredu fel y Corff
Gweinyddol ar gyfer Grwpiau Gweithredu Gwynedd a Môn. Mae’r gweithgareddau
a’r llwyddiannau a ganlyn yn cefnogi’r honiad hwn.





Mae Menter Môn wedi cyflenwi LEADER ym Môn er 1995 ac mae’n
gyfarwydd iawn â’r rhaglen a’r fethodoleg.
Menter Môn yw’r corff arweiniol ar gyfer prosiect ar y cyd Grŵp Gweithredu
Pysgodfeydd Lleol Môn a Gwynedd (Grŵp Gweithredu Pysgodfeydd Lleol)
Mae Menter Môn yn cyd-drefnu’r Prosiect Glastir yng Ngwynedd, Ynys Môn,
Conwy a Cheredigion.
Ar hyn o bryd mae Menter Môn yn cyflenwi ystod o brosiectau a ariennir gan
yr Undeb Ewropeaidd mewn partneriaeth gydag awdurdodau lleol Ynys Môn,
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Gwynedd, Conwy a Dinbych. Mae’r rhain yn cynnwys Cyfenter a Llunio’r
Dyfodol (y ddau wedi’u hariannu gan yr ERDF).
Mae Menter Môn wedi darparu sawl prosiect mawr Cynllun Datblygu Gwledig
(Echel 3 a 4) yng Ngwynedd dros y chwe blynedd diwethaf trwy ei fraich
fasnachol, Annog Cyf.
Mae Menter Môn wedi datblygu tîm profiadol o swyddogion sy’n gweithio o’u
swyddfa ym Mhorthmadog.
Mae Menter Môn wedi datblygu perthynas gynhyrchiol gydag Awdurdodau
Lleol Ynys Môn a Gwynedd, yn seiliedig ar eu gallu i gyflenwi.

Oherwydd y profiad helaeth hwn, mae gan Fenter Môn y capasiti i redeg rhaglenni
datblygu lleol, yn ogystal â’r profiad o weinyddu’n ariannol gronfeydd cyhoeddus ac
animeiddio yn y gymuned leol.

Cyfrifoldebau a rolau cydweithredol.
Bydd tri chorff yn rhan o waith cyflawni’r Strategaeth ym mhob un o’r siroedd.
Amlinellir hyn yn y tabl isod:
Sir
Gwynedd
Ynys Môn

Grŵp Gweithredu
Grŵp Leader
Gwynedd
Grŵp Leader Ynys
Môn

Awdurdod Lleol
Cyngor Gwynedd

Corff Gweinyddol
Menter Môn

Cyngor Sir Ynys
Môn

Menter Môn

Mae i bob sefydliad ei swyddogaeth benodol a lefel o atebolrwydd. Mae’n bwysig
bod y rhain yn cael eu diffinio’n glir er mwyn i’r model weithio’n effeithiol. Cânt eu
hamlinellu isod:
Grŵp Gweithredu: Mae gan y Grŵp Gweithredu annibyniaeth lwyr o ran paratoi’r
Strategaeth a gweithgareddau LEADER. Cânt eu cefnogi gan y corff Gweinyddol
penodedig (Menter Môn). Mae’n bwysig pwysleisio na fydd y Grwpiau Gweithredu’n
atebol i Fenter Môn.
At hyn, byddai pob Grŵp Gweithredu’n rhydd i ddiffinio ei hunaniaeth ei hun y byddai
gweithgaredd y prosiect yn cael ei gyflawni dano e.e. ‘Llwyddo yng Ngwynedd’ yng
Ngwynedd. Yr oll y bydd Menter Môn yn ei ddarparu fydd arf ar gyfer cyflenwi.
Awdurdodau Lleol: Bydd rôl ac atebolrwydd yr Awdurdodau Lleol yn gostwng dan y
model newydd hwn. Eu rôl nhw fyddai gweithio’n bennaf mewn partneriaeth gyda’r
Grŵp Gweithredu i sicrhau bod y gwaith yn cyd-fynd ac yn integreiddio’n strategol a
chefnogi’r Grŵp Gweithredu i fonitro perfformiad y corff Gweinyddol. Mae Cynghorau
Ynys Môn a Gwynedd wedi cynnal proses o ddiwydrwydd dyladwy i asesu
addasrwydd a sefydlogrwydd ariannol Menter Môn i ymgymryd â swyddogaeth Corff
Gweinyddol.
Ni fuasent yn gyfrifol am weinyddiaeth ariannol y gweithgareddau h.y. gwneud
taliadau, paratoi hawliadau chwarterol ac ati. Fodd bynnag, bydd gweithdrefn
fonitro’n cael ei sefydlu lle bydd Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd yn edrych yn
fanwl ar berfformiad gweithgareddau a chynnydd yn erbyn y Strategaeth.
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Bydd yr awdurdodau lleol hefyd yn bartner allweddol mewn gwireddu ystod o
weithredoedd a nodir yn y Strategaeth a bydd raid wrth greu gweithgaredd
animeiddio i hwyluso rhyngweithio rhwng cymunedau/cymunedau o ddiddordeb er
mwyn sicrhau y llwyddir i wireddu gweithgareddau LEADER mewn nifer o achosion.
Y Corff Gweinyddol: Bydd Menter Môn yn darparu gwasanaeth fydd yn ei gwneud
yn bosib i holl agweddau’r Cynllun Datblygu Gwledig gael eu cyflenwi yn y ddwy sir.
Bydd hyn yn cynnwys sicrhau cyllid a gweinyddiaeth, animeiddio a chyflenwi
prosiectau. Bydd yn cymryd cyfrifoldeb ariannol cyffredinol am y gweithgareddau ac,
felly, bydd yn rhaid iddo fod yn ddarbodus a bod â llinellau clir o ran cyfrifoldeb.
Yn y tabl isod amlinellir rolau a chyfrifoldebau’r Corff Gweinyddol, y Grŵp
Gweithredu a’r Awdurdod Lleol o ran cyflenwi LEADER, ac mae’r siart lif a ganlyn yn
amlinellu sut y bydd y Corff Gweinyddol yn datblygu, cymeradwyo ac yn cyflenwi
gweithgaredd LEADER:
Corff
Grwpiau
Gweithredu

Awdurdodau
Lleol
(Gwynedd ac
Ynys Môn)

Corff
gweinyddol
(Menter Môn)

Rôl a Chyfrifoldeb
 Rhoi i’r Strategaeth gefnogaeth Tîm y Cynllun Datblygu Gwledig
ac Awdurdodau Eraill
 Paratoi cais LEADER y Cynllun Datblygu Gwledig (y ddogfen
hon) gyda chefnogaeth Tîm Cynllun Datblygu Gwledig y Sir
 Penodi Cadeirydd ac Is-gadeirydd
 Ystyried a chymeradwyo/gwrthod ceisiadau am weithgaredd
LEADER a gyflwynir gan Fenter Môn ar ran cymunedau/
cymunedau o ddiddordeb.
 Monitro gwaith cyflenwi’r gweithgareddau y tu allan i allbynnau a
phroffil gwariant y cytunwyd arnynt gyda chefnogaeth y
Swyddog Cydymffurfiaeth.
 Rhoi cyfeiriad strategol cyffredinol
 Mynd i gyfarfodydd y Grŵp Gweithredu a chyfrannu iddo.
 Rhoi cyd-destun rhanbarthol a sicrhau bod y gwaith yn strategol
gyson â gweithgaredd LEADER.
 Sefydlu a chynnal gweithdrefnau monitro i gefnogi’r Grŵp
Gweithredu.
 Cymryd rhan mewn gweithgaredd LEADER.
 Hwyluso gwaith y Grŵp Gweithredu e.e. trefnu cyfarfodydd,
paratoi adroddiadau, rhoi arweiniad a nodi anghenion
hyfforddiant.
 Cefnogi gwaith sicrhau a/neu gyflenwi gweithgaredd LEADER.
 Rhoi i’r Swyddog Cydymffurfiaeth yr holl wybodaeth ariannol
berthnasol e.e. proffil gwario, gwybodaeth ar gyfer y Ffurflen
Diwygio Prosiect
 Paratoi Adroddiad Chwarterol y bydd y Grŵp Gweithredu’n
cytuno arno a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.
 Sefydlu a gweinyddu systemau a gweithdrefnau ariannol yn
unol â gofynion Llywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.
 Sefydlu a gweinyddu system casglu allbynnau safonol
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 Cyfrannu’r holl wybodaeth berthnasol sy’n ofynnol ar gyfer y
Strategaeth a cheisiadau e.e. polisïau, ffurflenni cais templed.
 Derbyn llythyrau’n cadarnhau arian cyfatebol ar gyfer prosiect
 Paratoi a rhyddhau contractau gyda phartneriaid cyflenwi 3ydd
parti gyda chytundeb llawn y Grŵp Gweithredu perthnasol.
 Cyflwyno hawliadau chwarterol i Lywodraeth Cymru
 Paratoi a chyflwyno Ffurflenni Diwygio Prosiect i Lywodraeth
Cymru
 Ymateb i bob ymholiad gan Lywodraeth Cymru gyda mewnbwn
gan y Grŵp Gweithredu a’r Awdurdod Lleol os yw’n berthnasol
 Paratoi’r sefyllfa ariannol ddiweddaraf a’i chyflwyno i bob
cyfarfod o’r Grŵp Gweithredu
 Trefnu cyfarfodydd misol gyda’r Swyddog Cydymffurfiaeth i
drafod cynnydd ac adnabod meysydd i’w gwella.
 Rhoi cefnogaeth llif arian i hwyluso gwaith cyflenwi’r Strategaeth
 Penodi staff i’w lleoli yn y ddwy sir (Porthmadog a Llangefni)
 Adnabod a dilyn cyfleoedd ar gyfer cydweithredu ar
weithgareddau sy’n berthnasol i’r ddwy Sir.

Y Broses Dethol Prosiectau
Bydd y Strategaeth yn rhoi arweiniad ar y math o weithgaredd a gefnogir gan Grŵp
Gweithredu Gwynedd a pha ganlyniadau a ddisgwylir. Fodd bynnag, mae’n bwysig
pwysleisio nad yw’r Strategaeth yn ceisio gorchymyn sut i gyflawni’r canlyniadau
hynny. Dyma le bydd y Grŵp Gweithredu’n ceisio atebion arloesol gan y
cymunedau gwledig.
Isod ceir amlinelliad o’r broses a fabwysiedir er mwyn mynd â phrosiect dan
arweiniad y gymuned o’r eiliad y meddyliwyd amdano hyd at ei weithredu, ynghyd â
siart lif fanwl yn cymeradwyo prosiectau.
Fel arall, gallai’r Grŵp Gweithredu ddatblygu a gweithredu ei weithgareddau ei hun
lle credir mai dyma’r ateb neu’r ymateb gorau i amcan strategol penodol. Un
enghraifft fyddai gweithgaredd “internau gwledig” na fyddai, fel arall, yn cael ei
ddatblygu gan gymuned o ddiddordeb. Byddai’n rhaid wrth yr un lefel o graffu ar
geisiadau ar gyfer gweithgareddau arweiniol y grŵp gweithredu hwn ag ar gyfer rhai
eraill e.e. Datganiadau o Ddiddordeb a cheisiadau llawn.
Animeiddio

Mae’r Strategaeth yn diffinio’r ardaloedd/cymunedau y bydd y Grŵp
Gweithredu’n ceisio animeiddio ynddynt gyda’r nod o roi sylw i
angen neu her benodol. Rôl yr animeiddwyr fydd ymgysylltu ag
unigolion a grwpiau er mwyn datblygu syniadau.
Proses yn hytrach nag un cyfarfod fydd hyn a bydd gofyn i’r
swyddogion prosiect ymgysylltu’n helaeth. Mae’n bosib na fydd y
cyfnod animeiddio’n arwain at syniad am brosiect os nad oes
diddordeb nac awydd. Gwyddom o brofiad bod LEADER yn llawer
mwy effeithiol pan fydd yn gweithio gyda’r bodlon. Mae ein profiad
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wedi dangos i ni bod animeiddiad LEADER yn llawer mwy effeithiol
wrth weithio gydag unigolion parod, ymroddedig a gwybodus, a
gaiff eu herio i newid y sefyllfa bresennol benodol drwy arloesi.
Lle mae’r broses animeiddio’n arwain at syniadau am brosiect,
bydd y swyddog yn gweithio gyda’r gymuned (ddaearyddol neu o
ddiddordeb) i ddatblygu rhagor arni. Rôl bwysig fydd herio’r grŵp lle
bo’n berthnasol.
Gweithgaredd
Cynhyrchu
Prosiect

1.

Targedu sectorau. Bydd gan lawer o unigolion a grwpiau
syniadau a bennwyd ymlaen llaw ynghylch y cymorth sydd ar
gael (yn seiliedig ar brosiectau Cynllun Datblygu Gwledig
blaenorol) a bydd ganddynt syniadau ar gyfer prosiectau. Ein
blaenoriaeth fydd eu haddysgu ynghylch methodoleg
LEADER a rhoi trosolwg iddynt o'r Strategaeth Datblygu Lleol.
Prif nod y broses ymgysylltu gychwynnol fydd codi
ymwybyddiaeth a chychwyn deialog, a fydd yn ei dro yn
arwain at syniadau prosiect.

2.

Targedu a sefydlu cymunedau o ddiddordeb: Efallai y bydd
heriau neu gyfleoedd fel y nodwyd yn y Strategaeth Datblygu
Lleol angen ymateb gan "gymuned o ddiddordeb" nad yw’n
bodoli ar hyn o bryd fel grŵp. Er enghraifft, gallai mynd i'r afael
ag allfudo ymhlith pobl ifanc elwa ar ystod eang o bartïon â
diddordeb nad ydynt wedi cydweithio o'r blaen. Rôl y Grŵp
Gweithredu Lleol fydd nodi'r gymuned o ddiddordeb a cheisio
dod â hwy at ei gilydd er mwyn nodi atebion newydd. Gall
sefydlu rhwydweithiau newydd a chreu deinameg ffres gefnogi
creadigrwydd.

3.

Galwad Agored / Her Gymunedol: Bydd y dull galwad
agored yn fanwl iawn. Mae'r Strategaeth Datblygu Lleol yn
nodi cyfleoedd a heriau; fodd bynnag, efallai na fydd yr
atebion yn dod i law drwy'r dulliau a nodwyd yn flaenorol.
Cynigir felly bod y Grŵp Gweithredu Lleol yn gosod cyfres o
"heriau cymunedol" sy'n cael eu dosbarthu’n eang drwy
wahanol sianelau (gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol,
YouTube, y wasg).
Mae'r dull hwn yn cael ei ddefnyddio fwyfwy gan y sector
preifat, sy'n cydnabod bod arloesi yn aml yn dod o ffynonellau
allanol ac annisgwyl. Enghraifft o her fyddai "Pa ddefnydd y
gellid ei wneud o siopau gwag ar y stryd fawr?" Byddai
ymatebion i'r heriau’n amrywio, ac efallai y byddent angen
cymorth ychwanegol er mwyn datblygu cynnig prosiect
ymarferol.

4.

Drws Agored: Rhaid bob amser rhoi cyfle i grwpiau ac
unigolion gymryd rhan yn y broses a chynnig syniadau. Fodd
bynnag, byddwn yn ymdrechu i sicrhau eu bod yn gallu cael
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gafael ar gymaint o wybodaeth â phosib mewn amrywiaeth o
fformatau, e.e. fideos byr, Infographics, presenoldeb
cyfryngau cymdeithasol a deunydd printiedig. Bydd hyn yn
rhoi gwybodaeth i bartïon â diddordeb ac yn helpu i rwystro
adnoddau rhag cael eu gwyro’n ormodol at weithgarwch a
allai fod bron yn amherthnasol i LEADER. Bydd gwybodaeth
hefyd yn cael ei darparu ar gymhwysedd.

5.

Rhwydweithio a chyfeiriadau cyffredinol: Mae Menter Môn
mewn sefyllfa o gryfder, gan ei fod yn cyflwyno nifer o
brosiectau a chontractau eraill yng Ngwynedd ac Ynys Môn.
Mae hyn yn rhoi cyfle i gyfeirio syniadau/ cynigion ymlaen i'r
rhaglen Leader.

6.

Prosiect GGLl: Efallai y bydd y GGLl yn dewis datblygu a
chyflwyno ei brosiectau ei hun ar gyfer eu cyflwyno. Byddai
angen i hyn wynebu craffu fel pob cais arall, a byddai’r angen
yn dal i fod i gynnwys cymuned o ddiddordeb, serch mai’r
GGLl fyddai’r corff cyflenwi arweiniol.
Mae 3 amgylchiad lle y gall hyn ddigwydd:
a. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn penderfynu cefnogi
gweithgarwch "arian sefydlu" ar raddfa fach, a fyddai'n
creu diddordeb ac yn annog ymgysylltu o fewn sector a
nodwyd.
b. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn nodi y gall nifer o
brosiectau fod angen seilwaith cyffredin er mwyn eu
galluogi i wneud cynnydd. Un enghraifft fyddai rhwydwaith
o "begynau digidol" y gellid eu defnyddio gan wahanol
grwpiau i dreialu ystod o weithgareddau marchnata. Yn yr
achos hwn, gall y Grŵp Gweithredu Lleol gyflenwi’r elfen
gyffredin er mwyn galluogi'r grwpiau i ddatblygu eu
gweithgareddau eu hunain. Mae'n bwysig nodi na fyddai
hyn yn golygu seilwaith cyfalaf mawr.
c. Mae'r Grŵp Gweithredu Lleol yn nodi bod diffyg o ran
syniadau prosiectau yn dod gerbron ar thema benodol,
neu eu bod yn groes i flaenoriaethau’r Strategaeth
Datblygu Lleol, ac felly mae’n mynd yn ei flaen gyda’i
gynigion prosiect ei hun. Fel y nodwyd eisoes, bydd
angen yn dal i fod i’r rhain gwrdd â'r meini prawf, a bydd
cyfranogiad eang y tu hwnt i'r GGLl yn bwysig.

Mae hefyd yn bwysig nodi y bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn
ceisio sicrhau bod amrywiaeth yn y dull a fabwysiedir wrth
weithredu prosiectau. Gallai hyn ynddo’i hun fod yn broses ddysgu
bwysig. Yn ystod oes prosiect LEADER, byddem yn chwilio am
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amrywiaeth o ran:


Lefel y risg - Dylai'r prosiectau a ddarperir amrywio o ran eu
proffil risg.



Dull cyflenwi - Dylai fod amrywiaeth o endidau cyflenwi, gan
gynnwys cymunedau daearyddol, cymunedau o ddiddordeb,
grwpiau sector, ayb.



Maint y prosiectau - Mae'n bosibl y bydd rhai prosiect yn
datblygu dros amser ac mae'n bwysig bod LEADER yn
caniatáu ar gyfer serendipedd, ac yn manteisio arno, h.y.
damweiniau lwcus. Dylai LEADER geisio cael enillion cyflym
bach yn ogystal â rhai gweithgareddau blaenllaw mwy o faint
o fewn ei bortffolio.



Cynnig
Prosiect
Cychwynnol

Partneriaid cyflenwi - Byddwn yn ymdrechu i ymgysylltu ag
amrywiaeth o gynulleidfaoedd, rhai ohonynt nad ydynt yn
draddodiadol yn cymryd rhan mewn cyflenwi prosiectau.
Bydd animeiddio yn naturiol yn tueddu tuag at grwpiau
traddodiadol, fodd bynnag, mae'r dull Leader (heb
gefnogaeth grant uniongyrchol) yn lleihau'r gofynion ar
grwpiau i ffurfioli strwythurau, agor cyfrifon banc, ayb. Dylai
hyn alluogi'r broses i gynnwys cynulleidfa fwy amrywiol
Mae prosiectau'n cael eu cyflwyno i staff AGW, a fydd yn rhoi barn
wybodus ar p’un a yw prosiect yn weithgaredd LEADER, neu sydd
â'r potensial i gael ei datblygu i fod yn weithgaredd
LEADER. Cyflwynir nifer o syniadau prosiect i Fenter Môn a
disgwylir i staff hidlo prosiectau addas sy'n cyd-fynd â meini prawf
LEADER a'r Strategaeth Datblygu Lleol. Os bernir nad yw
gweithgaredd yn addas, bydd staff AGW yn ceisio adnabod
ffynonellau cyllid neu gefnogaeth amgen. Mae tri chanlyniad posibl
ar y cam hwn:




Gwrthod ar sail cymhwyster, cyd-fynd â’r Strategaeth
Datblygu Lleol, cymorth gwladwriaethol ayb. Lle y bo'n
bosibl cyfeirir at ffynonellau eraill o gymorth.
Cynghori sut y gellir cryfhau’r prosiect ac annog grwpiau/
unigolion i ymgymryd â gwaith pellach i ddatblygu syniad
am brosiect e.e. datblygu cymuned o ddiddordeb.
Gweithio gyda'r grŵp i ddatblygu syniad ar gyfer prosiect
i'w gyflwyno i'r Is-grŵp perthnasol. Cyflwynir hwn ar y
ffurflen ymholiadau ynghyd â dogfennau perthnasol os
bydd angen.

Cyflwynir amlinelliadau prosiect i'r Is-Grŵp Thematig perthnasol ar
gyfer craffu. Mae hyn yn caniatáu i brosiectau gael eu trafod yn
fanwl gan grŵp llai cyn cael ei gyflwyno i'r GGLl llawn (os ydynt yn
cael eu cyflwyno). Gall yr Is-Grŵp naill ai argymell nad yw'r
prosiect yn symud ymlaen (gyda rhesymeg) neu gellir ei symud
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ymlaen gydag argymhellion a newidiadau. Bydd yr Is-Grŵp yn
darparu argymhelliad yn erbyn y set ganlynol o feini prawf
allweddol:








Cam Cynnig
Prosiect
Llawn

Cyd-fynd â’r Strategaeth Datblygu Lleol
P’un a yw’n LEADER
Gwerth am Arian
Cymuned o ddiddordeb
Cymorth gwladwriaethol
Caffael
Cymhwysedd

Mae’r prosiectau sy'n derbyn cefnogaeth Is-grŵp yn cael eu
datblygu’n gynigion prosiect LEADER llawn a'u cyflwyno i grŵp
technegol y GGLl ar gyfer sgorio technegol i sicrhau
cydymffurfiaeth e.e. Cymorth gwladwriaethol, caffael, datgan
diddordeb ayb.
Unwaith y bydd y Cais Cychwynnol wedi derbyn cefnogaeth y Grŵp
Thematig perthnasol a'r Grŵp Technegol cyflwynir y cais prosiect
llawn i GRŴP GWEITHREDU LLEOL GWYNEDD. Unwaith eto,
mae'n bwysig pwysleisio y dylai prosiectau gael eu gweld fel
ymdrech ar y cyd, a bydd angen mewnbwn y Grŵp Gweithredu
Lleol a'r grŵp noddi er mwyn sicrhau llwyddiant.
Bydd y cais llawn yn cael ei gwblhau mewn partneriaeth rhwng y
swyddog prosiect a'r grŵp noddi. Er ei bod yn bwysig bod gan y
grŵp berchnogaeth, ni ddylent deimlo eu bod yn cael eu gorlwytho
gan y broses. Fel arall, gall y GGLl hefyd symud ei brosiectau ei
hun ymlaen, a fydd yn datblygu’r gymuned o ddiddordeb ar ôl
cymeradwyaeth.
Oherwydd natur arloesol y prosiectau, bydd y grwpiau yn cael eu
hannog i fabwysiadu dull graddol gyda cherrig milltir
allweddol, a fydd yn gweithredu fel cyfleoedd i fonitro llwyddiant
cyn symud ymlaen. Bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn cadw'r hawl i
gymeradwyo pob cam unigol ac yn caniatáu i'r grŵp ddiwygio'r cais
prosiect yn seiliedig ar lwyddiant neu fel arall.
Bydd y cais llawn yn cynnwys y wybodaeth ganlynol:








Pa fath o brosiect yw hwn e.e. Peilot, arian sefydlu;
Beth mae'r prosiect yn ceisio ei ddangos;
Sut mae'r prosiect yn cyd-fynd â’r Strategaeth Datblygu
Lleol;
Tystiolaeth o waith blaenorol;
Trosolwg o'r prosiect;
Partneriaid y prosiect;
Tystiolaeth o ymgysylltiad ehangach â'r partïon
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perthnasol;
Datganiad o Ddiddordeb;
Cyflenwi'r Prosiect e.e. cyd-fynd â Methodoleg Leader;
A yw'r prosiect yn berthnasol i Ynys Môn ac os felly a
ellir ei ailadrodd/datblygu;
Sut mae'r prosiect yn cyfrannu at:
a) Themâu trawsbynciol
b) Strategaeth Datblygu Lleol
c) Strategaethau cenedlaethol a rhanbarthol
Os bydd yn llwyddiannus sut y bydd y prosiect yn cael
ei brif-ffrydio?
Sut y bydd y gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu?
Amserlen y prosiect gan gynnwys cerrig milltir a
chyflawniadau;
Allbynnau;
Costau
Ystyriaeth o Gymorth Gwladwriaethol
Sylwadau is-grŵp

Bydd y cais llawn yn cael ei gyflwyno i'r GGLl llawn, ynghyd â
dalen sgorio’r grŵp technegol ac argymhelliad y Grŵp Thematig.
Lle bo hynny'n bosibl, bydd hyn yn cael ei wneud gan yr Uwch
Animeiddiwr /aelod o’r grŵp thematig. Gall y swyddog sydd wedi
cynorthwyo’r gymuned o ddiddordeb i gyflwyno’r cais hefyd fod ar
gael i ateb ymholiadau’r Grŵp Gweithredu Lleol.
Ar ôl derbyn yr holl wybodaeth, bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn
gwneud penderfyniad ynghylch p'un ai i gadarnhau'r asesiad sgorio
ac argymhelliad y grŵp thematig, ai peidio.

MEINI PRAWF DETHOL PROSIECT LEADER
10
9
8
7
Nodweddion Uchel
Mae’r gweithgaredd yn ategu
nodau ac amcanion y
Strategaeth Datblygu Lleol ac
mae’n addas o fewn un neu
fwy o’r themâu.

6
5
Meini prawf
Perthnasedd i’r
Strategaeth
Datblygu Lleol a
chysylltiadau â
themâu

4
3
2
1
Nodweddion Isel
Nid yw’r gweithgaredd yn ategu
nodau ac amcanion y
Strategaeth Datblygu Lleol ac nid
yw’n addas o fewn y pump
thema.

Mae’r gweithgaredd yn ategu
strategaethau a mentrau
perthnasol.

Addasrwydd
strategol
ehangach

Nid yw’r gweithgaredd yn ategu
strategaethau a mentrau.

Mae angen amlwg a
thystiolaethol am y
gweithgaredd ac am

Tystiolaeth o
angen

Does dim angen tystiolaeth
amlwg am y gweithgaredd a/neu
gellid cael mynediad at
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ymyrraeth LEADER (yn
hytrach na mecanwaith
cymorth arall).

fecanweithiau cymorth eraill.

Does dim gweithgareddau
tebyg ar hyn o bryd yn cael
eu gweithredu yn y sir nac yn
y siroedd cyfagos.

Arloesi

Mae’r gweithgareddau a
fanylir yng nghynnig y
prosiect yn SMART.

SMART

Mae’n weithgaredd hynod o
briodol, ac mae cyfleoedd i’w
hailadrodd o fewn y Sir os
yw’r cynllun peilot yn
llwyddiant.

Perthnasedd
Nid yw’n briodol, ac ni fyddai’n
lleol, priodoldeb bosibl ei hailadrodd yn y Sir er
ac ailadrodd
llwyddiant y cynllun peilot.

Cymuned eang o bartïon
sydd â diddordeb sy’n
cymryd rhan yng
nghyflwyniad prosiect sydd
â’r posibilrwydd o elwa
cynulleidfa eang.

Ehangder a
dyfnder
cymuned o
ddiddordeb

Os yw’n llwyddiannus, bydd y Gwerth am
prosiect yn rhoi gwerth da am arian
arian yn nhermau
canlyniadau posibl yn erbyn
maint y buddsoddiad.

Mae gweithgareddau tebyg yn
cael eu gweithredu’n barod yn y
Sir, neu wedi eu gweithredu o
dan amodau tebyg yn y
gorffennol diweddar (10
mlynedd).
Nid yw’r gweithgareddau a fanylir
yng nghynnig y prosiect yn
SMART.

Cymuned gul iawn o ddiddordeb
sydd â diddordeb mewn
gweithgaredd a fydd o fudd i
gynulleidfa gyfyngedig.

Hyd yn oed os yw’n
llwyddiannus, bydd y prosiect yn
rhoi gwerth gwael am arian yn
nhermau canlyniadau yn erbyn
gwerth buddsoddiad.

Bernir bod y prosiect yn
bosib gyda’r adnoddau sydd
ar gael. Mae hyn yn cynnwys
cymorth LEADER, gallu
amlwg y grŵp, cymorth
amlwg trydydd partïon allanol
ayyb.

Danfonadwyedd Bernir bod cyflwyno’r prosiect yn
heriol oherwydd yr adnoddau
sydd ar gael. Gall hyn gynnwys
cymorth annigonol drwy
LEADER, diffyg sgiliau o fewn y
grŵp a diffyg cymorth ymysg
trydydd partïon.

Os yw’n llwyddiannus, mae
cyfleoedd a nodwyd i ddenu
cyllid prif ffrwd i ddatblygu’r
gweithgaredd heb gymorth
LEADER. Fel arall, gallai’r
gweithgaredd fod yn gwbl
fasnachol.

Strategaeth
ymadael

Nid oes unrhyw gyfleoedd cyllid
prif ffrwd wedi eu nodi hyd yn
oed pe bai’r gweithgaredd yn
llwyddiant. Ni fyddai’r
gweithgaredd yn hyfyw heb
gymorth ychwanegol.
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Sgorio
prosiectau

Mae'r meini prawf arfaethedig yn cael eu datblygu i adlewyrchu
pa mor effeithiol ydynt i werthuso prosiectau.
Mae proses sgorio uniongyrchol lle mae angen i brosiectau
gyflawni sgôr a bennwyd ymlaen llaw yn offeryn di-fin ac yn aml
yn aneffeithiol. Enghraifft o hyn fyddai prosiect sy'n sgorio'n dda
yn erbyn yr holl feini prawf ar wahân i arloesi - sef elfen allweddol
Leader.
Cynigir felly bod rhaid cyflawni isafswm sgôr o 5 (allan o 10) yn
erbyn pob un o'r meini prawf, a sgôr cyffredinol o 70 (allan o
110). Fodd bynnag, bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn cadw'r
hawl i ofyn am waith pellach ar y cynigion hyd yn oed os ydynt yn
cyflawni sgôr o 70 neu fwy. Mae'n amlwg yn fuddiol i’r GGLl
sicrhau bod prosiectau yn cyflawni eu potensial, ac efallai bod
cyfleoedd i'w cryfhau.
Mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd y Grŵp Gweithredu Lleol
yn penderfynu cymeradwyo prosiect nad yw’n cyflawni sgôr
cyffredinol o 70. Yn hytrach na chyflwyno system bwysoli (a all
fod yn artiffisial) cynigir bod y GGLl yn darparu cyfiawnhad ar
gyfer cymeradwyo, a’i fod yn cael ei gofnodi yn y cofnodion.
Byddai enghreifftiau yn cynnwys y canlynol:



Prosiect "enillion cyflym" bach sy'n ceisio ysgogi
gweithgarwch pellach.
Prosiectau a fydd darparu seilwaith ar gyfer
gweithgareddau eraill

Hefyd bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn gallu cymeradwyo
prosiectau mewn camau sydd â cherrig milltir allweddol, gan
leihau'r amlygiad i risg. Dim ond pan fydd cam wedi cael ei
gyflwyno i fodlonrwydd y GGLl y bydd yn cymeradwyo'r ail gam.
Yn seiliedig ar yr uchod, bydd y Grŵp Gweithredu Lleol yn
penderfynu ar bedwar canlyniad posibl. Y rhain yw:
1. Cymeradwyaeth, a’r prosiect yn symud ymlaen
2. Cymeradwyaeth raddol sy'n gysylltiedig â chyflawni cerrig
milltir allweddol
3. Argymhellion ar gyfer datblygu pellach a gwahodd y grŵp i
gyflwyno cais diwygiedig yn ddiweddarach.
4. Gwrthod/ cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth
Unwaith eto, y gobaith yw na fydd unrhyw gais yn cael ei wrthod
ar y cam hwn gan ei fod yn ddull partneriaeth drwyddo draw.
Ceir golwg gyffredinol ar y broses gymeradwyo prosiect a siart
gyflenwi isod.
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Tryloywder y
broses ddethol

Er mwyn sicrhau y cedwir at fische mesur LEADER, bydd y
canlynol yn digwydd:




Bydd yr holl brosiectau posibl yn cael eu hasesu gan
ddefnyddio'r un meini prawf dethol fel y nodwyd uchod er
mwyn sicrhau cadernid a thegwch y penderfyniad o ran
meini prawf cyson a pherthnasol. Bydd yr holl sgoriau yn
cael eu cofnodi'n llawn yn y cofnodion, a bydd copïau o
bob ffurflen sgorio aelodau’r GGLl yn cael ei ffeilio.
Er mwyn sicrhau tryloywder y broses ddethol i'r cyhoedd
yn gyffredinol, bydd gwefan LEADER Gwynedd yn cael ei
chreu lle bydd holl gofnodion cyfarfod y Grŵp Gweithredu
Lleol yn cael eu harddangos drwy gydol cynllun LEADER.
Yn ogystal, bydd tudalen benodol ar y wefan yn cael ei
neilltuo i esbonio'r broses ddethol, ac yn cynnwys y meini
prawf cymhwyster a meini prawf dethol.
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Llif Siart AGW
Ffurflen ymholiad yn cael
ei gyflwyno i Staff AGW

Ymylu ar LEADER
Adnabod gwelliannau i’r
prosiect e.e.
 Datblygu cymuned o
ddiddordeb
 Ymgymryd â ymchwil

Asesiad cychwynnol
 Cymwys
 Linc gyda CDLl
 A yw’n LEADER?
 Cymuned o ddiddordeb
 Caffael
 Cymorth Gwladwriaethol

Ddim yn LEADER
Cyfeirio at ffynonellau eraill o
gymorth.

Mewnbwn îs-grŵp AGW e.e.

Cynllun LEADER addawol
Staff i gydweithio i ddatblygu
amlinelliad cynllun a’i gyflwyno
i’r îs grwp a rhanddalwyr
perthnasol.

Mewnbwn rhanddalwyr e.e.
 Cyngor Gwynedd
 Parc Cenedlaethol Eryri
 Menter Iaith







Ynni
Ychwanegu Gwerth
Digidol
Cadwyn Cyflenwi
Allanoli

Angen datblygiad pellach /
Gwrthod a’i gyfeirio at
ffynonellau eraill os yn bosib.

Cymorth i’r prosiect
Ymgorffori sylwadau a staff
AGW i ddatblygu cynllun
prosiect manwl.

Cyflwyno’r prosiect i Grŵp
Technegol AGW ar gyfer sgorio
technegol:
 Cymhwysedd
 Cymorth Gwladwriaethol
 Caffael

Angen datblygiad pellach
/ Gwrthod a’i gyfeirio at
ffynhonellau eraill os yn
bosib.

Cyflwyno’r prosiect i Grŵp
AGW am gymeradwyaeth.

Prosiect yn cael ei
gymeradwyo
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Siart Cyflenwi Gweithgareddau LEADER
Sefyllfa
Sefydlu Grŵp Gweithredu
Sirol.
Penodi Menter Môn (MM)
yn gorff gweinyddol.
Paratoi a derbyn y
Strategaeth.

Cyflenwi’r Gweithgaredd
Bydd MM yn monitro gwaith
cyflenwi’r gweithgaredd /
cyflenwi’r gweithgaredd yn
uniongyrchol. Gall y
gweithgaredd olygu’r ddau
h.y. elfennau uniongyrchol a
rhai wedi’u his-gontractio.
contracted elements.
Gwaith Gweinyddol (Sirol)
Bydd MM yn cymeradwyo
anfonebau i’w talu / yn paratoi
adroddiadau chwarterol / yn
paratoi Ffurflenni Diwygio
Cynlluniau ac ati

Animeiddio
MM yn cynnal
gweithgareddau
animeiddio er
mwyn adnabod a
datblygu
gweithgareddau

Cais am
Weithgaredd
Bydd MM yn cefnogi
gwaith paratoi cais am
weithgaredd gyda’r
holl waith paratoi
angenrheidiol.

Cais ac ymholiadau
Bydd y Grŵp Gweithredu’n
cymeradwyo / gwrthod
ceisiadau gan ddefnyddio’r
broses y manylir arni yn y
siart lif cymeradwyo

Bydd MM yn cyd-drefnu’r broses
gaffael fydd yn cynnwys penodi
contractwyr.

Bydd MM yn arwain ar y
broses gaffael i ddewis
contractwyr 3ydd parti

Bydd MM yn cyflenwi
gweithgareddau’n uniongyrchol
mewn partneriaeth gyda’r
ymgeisydd am y gweithgaredd

Bydd MM yn neilltuo
adnoddau ar gyfer cyflenwi
gweithgaredd

Gwaith Gweinyddol (Cyllidol a
Rheolaeth)
Bydd MM yn gwneud taliadau, yn
cyflwyno hawliadau ar gyfer y
ddwy Sir, yn cyflwyno Ffurflenni
Diwygio Cynlluniau, yn cyflwyno
adroddiadau chwarterol
presenquarterly reports.

Gwrthod
gweithgaredd.
Bydd MM yn
adrodd i’r Grŵp
Gweithredu
Cymeradwyo’r
gweithgaredd
Dull Cyflenwi
Gweithgaredd
Bydd MM yn diffinio’r
fethodoleg o ran
cyflenwi
gweithgaredd

Rheoli’r Grŵp Gweithredu
Bydd MM yn cefnogi’r Grŵp
Gweithredu ac yn adrodd ar
gynnydd yr holl weithgaredd.
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Rheoli gwrthdaro rhwng buddiannau.
Cyfyd gwrthdaro rhwng buddiannau pan gaiff sefyllfa unigolyn o fod yn ddiduedd
wrth wneud penderfyniadau mewn unrhyw ffordd ei pheryglu gan ei fuddiannau ei
hun neu unrhyw fuddiant y mae’n ei rannu gydag ymgeisydd. Mae risg gynhenid o
fuddiannau’n gwrthdaro yn erbyn ei gilydd mewn Grŵp Gweithredu Leader lle mae’r
dull yn dibynnu ar bartneriaethau sy’n cynnwys actorion lleol a phenderfyniadau’n
cael eu gwneud yn lleol o ran defnyddio adnoddau ar gyfer anghenion a ddiffinnir yn
lleol.
O’r herwydd, rhaid i Grŵp Gweithredu Gwynedd fod yn ymwybodol o weithdrefn
gadarn a thryloyw i reoli a chofnodi ei brosesau gwneud penderfyniadau, llunio
gweithdrefn a’i defnyddio a, thrwy hynny, osgoi unrhyw wrthdaro gwirioneddol rhwng
buddiannau.
Gweithdrefnau gwrthdaro rhwng buddiannau.
Yn y weithdrefn dethol prosiectau amlinellir y broses gwneud penderfyniadau a’r
meini prawf y dylid eu defnyddio ar gyfer gwneud penderfyniadau. Mae hyn yn nodi’n
amlwg ddilyniant digwyddiadau a phwy sy’n cymryd rhan ar bob cam o’r broses.
Bydd gwahanol elfennau’r broses yn cael eu gwahanu’n ddigonol o ran cyfrifoldebau
er mwyn sicrhau tryloywder wrth wneud penderfyniadau ac osgoi unrhyw wrthdaro
posib rhwng buddiannau. Bydd Grŵp Gweithredu Gwynedd yn mabwysiadu’r camau
a ganlyn:


Ni fydd unigolion sy’n ymwneud â datblygu prosiectau yn cymryd unrhyw ran
mewn dewis prosiectau



Ymgymryd â gwaith gwerthuso technegol neu gynnig cyngor technegol ar
brosiect yn unig y bydd Staff.



Dylai unrhyw un sy’n ymwneud ag asesu neu ddewis prosiectau ac sydd â
budd mewn prosiect ddatgan y budd hwnnw a thynnu’n ôl o ymwneud ag
unrhyw ystyriaeth y bydd y Grŵp Gweithredu’n ei rhoi i’r prosiect a’r broses
gwneud penderfyniadau.



Byddir yn paratoi cofrestr o fuddiannau aelodau’r Grŵp Gweithredu. Dylai
hon gofnodi natur unrhyw gysylltiad rhwng aelod o’r pwyllgor dethol â
phrosiect neu ag unrhyw ymgeisydd. Bydd gofyn i bob aelod o’r Grŵp
Gweithredu gwblhau cofrestr cyn eu penodi ac ym mhob cyfarfod o’r Grŵp
Gweithredu gofynnir iddynt a oes gofyn ei diweddaru.



Mewn achos o ansicrwydd p’un ai cyfyd gwrthdaro rhwng buddiannau ai
peidio, byddwn yn gofyn am gyngor y Grŵp Cyngor Technegol gan y byddant
yn deall materion lleol mewn mwy o fanylder a byddai eu profiad blaenorol o
reoli Gwrthdaro rhwng Buddiannau yn ystod rhaglen y Cynllun Datblygu
Gwledig 2007-2013 yn gefnogaeth.
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ADRAN 3 - CYFLENWI

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag

3.1

Egluro sut mae’r Grŵp Gweithredu’n bwriadu trosglwyddo ei
amcanion datganedig i gyflenwi ar lawr gwlad. Dylai bod gan y Grŵp
Gweithredu gynllun clir sy’n cysylltu’r canlyniad, yr allbynnau sy’n
cyflenwi’r canlyniad, pa weithgareddau a gynhelir i gyflenwi’r
allbynnau, sut a phryd y bydd y gweithgareddau hynny’n cael eu
cynnal a phwy fydd yn gyfrifol am eu cyflenwi.
Adrannau 3.4 (gan gynnwys tabl rhesymeg Ymyriad), 3.8, 3.9, 3.10 a
3.12 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014

Disgrifiad o strategaeth a hierarchaeth amcanion

Sut gall y Grŵp Gweithredu wella a datblygu’r ardal.
Mae Grŵp Gweithredu LEADER yn rym dylanwadol pwysig ac yn ddarparwr
adnoddau yng Ngwynedd oherwydd ei fod yn rhoi’r wybodaeth a’r capasiti i:
a. Asesu ac ymdrin ag anghenion economaidd-gymdeithasol gwledig
Mae llawer o'r anghenion mwyaf dybryd yn rhai cronig a pharhaus. Gall y
Grŵp Gweithredu Lleol HERIO'R sefyllfa sydd ohoni, i gydgynllunio a
gweithredu dulliau newydd sy'n arwain at NEWID CYNYDDOL. Mae'r Tabl
Rhesymeg Ymyrraeth yn rhestru'r ANGHENION dangosol yn y golofn gyntaf.
Bydd LEADER yn treialu neu’n profi’r atebion newydd ac arloesol i'r
anghenion hyn, y gall rhanddeiliaid prif ffrwd ddysgu ohonynt. Felly, mae gan
LEADER RÔL BENODOL wrth roi cynnig ar ffyrdd newydd o ddiwallu’r
anghenion hyn.
b. Mynd ar drywydd cyfleoedd economaidd gwledig
Darparu’r amodau a'r adnoddau angenrheidiol i’r sefydliad i’w helpu i wireddu
potensial mewn marchnadoedd twf economaidd sy'n dod i'r amlwg neu rai
presennol. Gall y GGLl harneisio GWYBODAETH briodol (gwybodaeth, pobl),
FESUL CYFNOD (profi cyn-fasnachol, labordy), PWNC (e.e. ynni
adnewyddadwy, technoleg ddigidol) a DYLANWADU (ychwanegu gwerth).
Unwaith eto mae’r ddamcaniaeth hon yn ymwneud â'r CYFLEOEDD a nodir
yn y golofn ar ochr chwith y Tabl Rhesymeg Ymyrraeth. Y cyfleoedd hyn yw’r
rhagflaenwyr ar gyfer y golofn AMCANION STRATEGOL. O ddarllen ar
draws o’r cyfleoedd a nodwyd a’u hamcan strategol cysylltiedig, gwelwn
gamau gweithredu dangosol sy'n esbonio pa fath o ymgymeriadau y byddwn
yn mynd ar eu trywydd efallai, er mwyn treialu prosiectau sy'n harneisio'r
cyfleoedd economaidd a thrwy hynny hysbysu’r sector preifat am opsiynau
cychwyn busnes. Mewn gwirionedd, mae proses LEADER yn gweithio ar lawr
gwlad i ddatgelu’r hadau twf economaidd, gan eu profi ac yna eu pasio
ymlaen i'r sector preifat.
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c. Gwneud datblygiad economaidd-gymdeithasol gwledig yn gyfranogol a
chyfrannol, wedi’i ffurfio gan actorion ar lawr gwlad. Mae hyn yn cyfeirio
at y ffaith y caiff arloesedd wrth ymateb i anghenion, ac wrth harneisio
cyfleoedd, ei sbarduno drwy randdeiliaid ymarferwyr ar lawr gwlad, h.y. mewn
modd o’r gwaelod i’r brig nid mewn modd o’r brig i lawr. Dyma yw pwrpas
LEADER.
d. Cymryd golwg tymor canolig yn seiliedig ar feysyddi feithrin dyfodol
newydd. Ni ddylai'r GGLl ddyblygu ymyriadau tymor byrrach pobl eraill.
Dros yr ugain mlynedd diwethaf dangosodd LEADER bod ei weithgareddau
ugain mlynedd yn ôl, e.e .beicio cefn gwlad, gwasanaethau a redir gan y
gymuned, bwydydd crefftwyr, er yn arloesol iawn bryd hynny, yn gyffredin
erbyn heddiw. Tasg LEADER yw parhau i dynnu allan y gwerth ychwanegol
i’r economi drwy chwilio am gyfeiriadau newydd ar gyfer economïau gwledig
lleol.
Hierarchaeth amcanion a nodwyd
Yn sgil ein hymgynghoriad helaeth, cafwyd dadansoddiad SWOT (o gryfderau,
gwendidau, cyfleoedd, bygythiadau) cronnol. O’r SWOT hwn, cafodd gwendidau a
bygythiadau eu newid i ANGHENION, tra bu i gryfderau a chyfleoedd gael eu
cyfuno’n GYFLEOEDD. Yna cafodd y rhain eu gwneud yn gyfres o Amcanion
Strategol. Yna cafodd yr amcanion hyn eu had-drefnu’n BRIF AMCANION ar gyfer
Gwynedd 2015-2020
a. Erbyn 2020, mae Gwynedd yn gwireddu posibilrwydd economaidd
newydd gyda mwy a gwell cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer ei phobl a
ddarperir trwy ddefnyddio deallusrwydd economaidd, mentrau bach cyn
eu datblygu, swyddi newydd a sylfaen sgiliau well.
b. Erbyn 2020, mae pobl sy’n byw ac yn gweithio yng Ngwynedd wedi’u
cysylltu’n well yn ffisegol, yn ddigidol ac yn gymdeithasol ac yn gallu
cael mynediad at y mwynderau a’r gwasanaethau y mae eu hangen
arnynt.
c. Erbyn 2020 mae pobl Gwynedd yn gwneud mwy o asedau diwylliannol,
hanesyddol, hamddenol a naturiol yr ardal er mwyn gwella profiad
ymwelwyr, cynyddu eu niferoedd a’u gwariant a sgiliau a chyflogaeth
leol mewn twristiaeth.
Ch. Erbyn 2020, bydd Ynys Môn a Gwynedd wedi sefydlu TRI
gweithgaredd cydweithredol, rhyngdiriogaethol ac UN prosiect
cydweithredol trawsgenedlaethol sydd, trwy arloesedd, rhwydweithio a
chyfnewid gwybodaeth, yn cyfrannu at gwrdd ag amcanion themâu a
blaenoriaethau cysylltiedig y Strategaeth.
Dan y prif amcanion hyn, cynhyrchwyd Amcanion Penodol sy’n uniongyrchol
berthnasol i Anghenion a Chyfleoedd a nodwyd yn yr ymgynghoriad a’r
ymarfer SWOT:Ceir manylion trosi’r amcanion a ganlyn yn weithredoedd yn y tabl rhesymeg
ymyriad, sydd hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gyflawni amserlen a’r staff a’r
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rhanddeiliaid sy’n cymryd rhan.
ANGEN / CYFLE
Wedi’u tynnu o
ymgynghoriad SWOT a
SWOT safonol

AMCAN PENODOL

AP1
Sicrhau mwy o werth economaidd lleol i weithredwyr lleol
yn sgil Llwybr Arfordir Gwynedd
AP2
Datblygu mwy o gyfleoedd cyflogaeth a busnes newydd i
bobl leol trwy arallgyfeirio a chyfuno ffactorau economi’r
arfordir.
AP3
Ychwanegu gwerth
economaidd at botensial
Peri i farchnadoedd treftadaeth a thwristiaeth gyfredol a
twristiaeth ym mhellafoedd
newydd chwarae mwy o ran yn ucheldiroedd y sir a
cefn gwlad (ucheldir ac
datblygu rhagor ar y cyfryw farchnadoedd
AP4
iseldir) Gwynedd.
Annog busnesau newydd a chyfredol i gymryd mwy o ran
Cyfleoedd ar gyfer
mewn marchnadoedd twristiaeth y tu allan i’r tymor a
ymatebion creadigol i
datblygu rhagor ar y cyfryw farchnadoedd trwy gydweithio
wendidau y tu allan i’r tymor â chymunedau o ddiddordeb
AP5
a thywydd gwael
Cynyddu’r ymgysylltiad â busnesau twristiaeth, eu
cyfranogiad a’r budd a ddaw i’w rhan trwy ychwanegu
gwerth at ddarpariaethau defnyddio digidol
AP6
Cynyddu nifer y busnesau sy’n defnyddio’r pecyn cymorth
Naws am Le yn y sir
AP7
Cyfleoedd i ddefnyddio’r
Gymraeg fel adnodd
Codi’r defnydd a wneir o’r Gymraeg fel Pwynt Gwerthu
economaidd, cyfrannwr at
Unigryw sydd wedi’i wreiddio yn y rhanbarth– gosod yr
amrywiaeth a hunaniaeth a
iaith yn ei chyd-destun Ewropeaidd, Celtaidd a lleol trwy
rhywbeth sy’n atyniadol i
ddyfnhau gwerthfawrogiad a gwybodaeth am ei
farchnadoedd newydd.
harwyddocâd ehangach mewn treftadaeth Ewropeaidd a
Angen brwydro yn erbyn
dyfalbarhad Celtaidd
difaterwch ymhlith pobl ifanc AP8
tuag at y Gymraeg mewn
Sicrhau bod y Gymraeg i’w chlywed yn y gymuned ac yn y
ysgolion uwchradd
gweithle yn ogystal â chael ei gweld
Yr angen i ymestyn gwerth
a budd economaidd arfordir
Gwynedd. Y cyfle i
ychwanegu gwerth at Lwybr
Arfordir Gwynedd a’i
haneddiadau cysylltiedig

Angen capasiti prosesu’r
gadwyn gyflenwi yn y sector
bwyd
Mae’r cyfle i fwyd fod yn
fodd i gryfhau datblygiad
economaidd yn parhau’n
gryf yng Ngwynedd.

AP9
Cynyddu’r cyfleoedd i fusnesau sy’n dechrau a chyflenwad
lleol sy’n ychwanegu gwerth a phrosesu dynameg yn y
system bwyd.
AP10
Gwthio’r agenda bwyd arbenigol yng Ngwynedd, gan
gysylltu’n benodol ag ychwanegu gwerth at gynnyrch
sylfaenol a bwydydd arbenigol

Angen dybryd codi nifer,
swmp a chyrhaeddiad
cynnyrch o Wynedd sydd â
photensial menter a
chyflogaeth

AP11
Pwyso ymlaen gyda datblygu cynhyrchion sy’n ychwanegu
gwerth at economi Gwynedd, yn arallgyfeirio ystod ei
chynnyrch ac yn cael cynnyrch i mewn i farchnadoedd
estynedig
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Angen dybryd rhoi i bobl
ifanc o Wynedd y cyfle i
ddatblygu eu gyrfa yn
economi’r sir.
Angen dybryd codi
dyheadau pobl ifanc sydd
wedi’u dadrithio a
chynorthwyo pobl ifanc i
mewn i weithgaredd buddiol
Angen ymestyn marchnad
gul busnesau lleol o ran
cyrraedd pobl a gwella eu
capasiti i gystadlu ar lefelau
a marchnadoedd o werth
uwch
Gall cyfleoedd, mewn
sectorau perthnasol lle mae
arbedion maint yn rhwystr
rhag datblygu a sefydlu
partneriaethau busnes, fod
yn arf ar gyfer arloesi
Mae cynnyrch deillio
myfyrwyr ymchwil y
brifysgol yn gyfle pwysig i
Wynedd. Mae angen dybryd
bod yn rhagweithiol wrth
ddefnyddio potensial y rhain
yng Ngwynedd wledig.
Gwaith arloesi trafnidiaeth
wledig yn seiliedig ar
gysylltiadau trefi marchnad /
cysylltiadau arfordir ac i
mewn i’r tir - gwella capasiti
pobl mewn angen i gael
mynediad at farchnadoedd
a gwasanaethau
Angen rhoi sylw i’r
mynediad gwael at
wasanaethau datblygiad
personol sydd gan drigolion
sy’n byw mewn aneddiadau
ym mhellafoedd cefn gwlad
yn ei gael
Cyfleoedd trosglwyddo
gwasanaeth o’r awdurdod
lleol i’r trydydd sector
Croesawu dyfodol cyflenwi
a galw yn y gymuned er
budd cymunedau

AP12
Darparu cyfleoedd cyflogaeth i bobl ifanc sy’n cyflawni’n
dda yn eu sir
AP13
Rhoi cyfle i bobl ifanc gael mynediad at gefnogaeth ac
offer sy’n hyrwyddo creadigrwydd ac entrepreneuriaeth

AP14
Cyd-drefnu consortia busnesau lleol i gael cymorth a
gwneud mwy gyda gweithdrefnau caffael ffurfiol
AP15
Hwyluso partneriaethau cymunedol a/neu fusnes newydd
neu arloesol sy’n creu cyfleoedd newydd i ddatblygu
cynnyrch
AP16
Manteisio ar dwf yn y sector digidol fel gyrrwr cyffredin twf
economaidd

AP17
Gwneud y mwyaf o’r Ddinas Dysg ymhellach i mewn i’w
hardaloedd ehangach yng Ngwynedd

AP18
Gweithredu menter trafnidiaeth wledig mewn cymunedau
AP19
Yr angen i arbrofi a datblygu modelau cyflenwi
gwasanaeth newydd yn y gymuned gan ddefnyddio
methodoleg sy’n gyfyngedig gan amser gyda golwg ar eu
cyflwyno.
AP20
Gwella’r defnydd a wneir o ganolfannau cymunedol fel
peirianwaith i gyflenwi gwasanaeth

AP21
Lliniaru effeithiau toriadau mewn gwasanaethau trwy
arbrofi gyda throsglwyddo gwybodaeth
AP22
Ceisio sicrhau bod trigolion yn deall yr agenda carbon, eu
rôl a’r rhan y maent yn ei chwarae ynddo a datblygiad
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Cyfleoedd i ddefnyddio
adnoddau adnewyddadwy i
sicrhau manteision ynni ac
incwm i fusnesau a
chymunedau

graddol eu perchnogaeth ohono.

Angen targedu eithrio
digidol. Mae yna fynediad
anghyfartal sylweddol at
wasanaethau mewn
ardaloedd gwledig. Heb
ymyriad, bydd pegynnu
mynediad at wasanaeth ac
ansawdd cyflawni’r
gwasanaeth hwn i bobl sy’n
byw mewn ardaloedd
gwledig yn parhau.
Cyfleoedd i droi cysylltiad
pobl ifanc â thechnoleg
ddigidol yn fudd
economaidd ar gyfer sefydlu
mentrau

AP25
Arbrofi i ganfod datrysiadau i fannau gwan
AP26
Treialu gwaith mynd i’r afael yn uniongyrchol ac eithrio
digidol trwy dargedu’r rhai hynny y mae’n anos eu
cyrraedd

Cyfleoedd i gymryd mantais
lawn o’r band eang cyflym
iawn ar gyfer busnesau a
chymunedau
Datblygu’r defnydd a wneir
o’r Gymraeg a gwaith ei
hyrwyddo fel rhywbeth i
ddenu ac fel adnodd
economaidd mewn
technoleg ddigidol

AP23
Defnyddio opsiynau sy’n ychwanegu gwerth at goed
wedi’u sychu mewn odyn
AP24
Hyrwyddo ynni adnewyddadwy at ddefnydd lleol ym
musnesau Gwynedd

AP27
Creu ffordd o feddwl academaidd digidol yng Ngwynedd
gyda’r bobl ifanc mwyaf abl er mwyn datblygu
entrepreneuriaid digidol
AP28
Ymestyn darpariaethau prif ffrwd i’r ardaloedd sydd ym
mhellafoedd cefn gwlad a thrwy raglennu rhagweithiol.
Pwyslais ar fusnesau ar y tir

AP29
Dod â Gwynedd i reng flaen datblygiadau digidol cyfrwng
Cymraeg

Sut mae gweithgaredd blaenorol wedi dylanwadu ar y strategaeth
Mae wedi bod yn amlwg ers cryn amser bod synergedd ar draws siroedd Ynys Môn
a Gwynedd. Mae hyn wedi bod yn hynod amlwg dros y chwe blynedd diwethaf gyda
Menter Môn yn gweithio yn y ddwy sir
Mae modd cael mwy o weithgaredd rhyng-diriogaethol wrth i Wynedd ac Ynys Môn
gydweithio ar gyfer y rhaglen hon. Yn y tair thema a ganlyn, bydd Strategaeth y
ddwy sir yn cydweithredu (yn ddangosol) ar o leiaf dri o’r Amcanion Penodol a
ganlyn:Thema 1 AP4,5,6
Thema 2 AP7,10,12,14,15,17
Thema 3 AP20
Thema 4 AP22
Thema 5 AP27,29
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ON Mae'r rhain yn debygol o newid os y dymunir yr GGLl ei newid.
Mae’n bosibl na fyddai hyn wedi bod mor helaeth o dan y rhaglenni blaenorol. Ar
gyfer rhaglen 2007 - 13, cafodd Menter Môn eu contractio i weithio ar CDG
Gwynedd ac roeddent yn gallu nodi meysydd cyffredin mewn anghenion a
chyfleoedd a allai arwain at fwy o werth ychwanegol isranbarthol.
Gyda’r angen i ymgymryd â phrosiectau cydweithredu, byddwn yn defnyddio'r
ddolen Ynys Môn / Gwynedd fel sail ar gyfer cydweithredu ehangach. Nid oes
unrhyw fwriad i ragnodi beth allai’r prosiectau hyn fod, nac i fynd ar drywydd
prosiectau cydweithredu er mwyn lleihau costau. Byddwn yn cydweithio ar y
Themâu ac Amcanion Strategol uchod, er mwyn cynhyrchu mwy o fudd o’r hyn a
ddysgwn.
Os cymerwn, er enghraifft, SO4,5 a 6 - mae'r rhain yn ymwneud â'r angen i ymdrin â
gwendidau parhaus yn y diwydiant twristiaeth, e.e. natur dymhorol. Mae'r problemau
hyn yn gyffredin i Ynys Môn a Gwynedd, ac o bosibl i Geredigion hefyd. Byddwn yn
ceisio dod i gytundeb ar brosiect sy'n ymdrin â mater natur dymhorol, ac y gellir ei
ddefnyddio ar draws y tair ardal GGLl. Efallai y bydd y prosiect yn elfen o'r angen
ehangach, neu efallai y bydd yn cynnwys sawl elfen arwahanol ar draws tair amcan
strategol (I'w penderfynu trwy drafodaeth; ni ellir rhagnodi hyn)

Sut mae gweithredu LEADER neu raglenni eraill yn flaenorol wedi dylanwadu
ar y dull gweithredu
Mae LEADER yn waith caled. Mae’n gofyn am staff ymroddedig a gweithio y tu allan
i oriau. Mae’n rhaglen gyfranogol ac mae ar ei mwyaf effeithiol pan fydd yn canfod
ac yn defnyddio pobl yn yr economi sy’n gweld budd cydweithredu a rhannu
gwybodaeth.
Collwyd hyn yn ystod rhaglen 2007-13 gyda’i bwyslais ar weinyddu cynlluniau grant
a arweiniodd at LEADER yn colli ei ddilysnodau rhagweithiol gan ei wneud, bron
iawn, yn wasanaeth ymatebol. Mae angen i'r rhaglen estyn allan yn rhagweithiol i
feithrin creadigrwydd ac arloesi newydd.
Data gwaelodlin
Mae ffynonellau’r data gwaelodlin sy’n cael eu casglu ar hyn o bryd fel a ganlyn:
a) Asesiadau ansoddol a meintiol o lefelau arloesedd o blith data Busnesau sy’n
Cychwyn, y mae gennym fynediad atynt.
b) Data Anweithgarwch Economaidd sy'n faes yr ydym yn ceisio ei dargedu.
Mae data’r Ganolfan Byd Gwaith yn ddefnyddiol yn hyn o beth ac mae’n cael
ei goladu.
c) Mae gennym fynediad at wybodaeth am y graddau y mae allanoli
gwasanaethau awdurdodau lleol yn symud ymlaen, a lle mae cyfleoedd yn
bodoli. Bu Menter Môn yn buddsoddi yn y sector hwn trwy raglenni blaenorol,
ac mae’n gallu darparu data meintiol.
d) Mae lefelau datblygiad ynni cymunedol yn y sir hefyd yn hysbys i Menter Môn
gan ei fod wedi cael ei benodi gan y rhaglen Ynys Ynni i ddatblygu'r sector
hwn. Mae yn ei gamau cynnar ar hyn o bryd, ond mae’n ddelfrydol ar gyfer
gweithgarwch LEADER.
e) Byddwn yn gweithio gyda grwpiau Cymunedau yn Gyntaf yn y sir i helpu
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f)

3.2

sefydlu cysylltiadau â data agenda Trechu Tlodi. Bydd y data hwn yn rhan o'n
gwaith adeiladu sylfaenol.
Byddwn yn comisiynu cam cyntaf ein gwerthusiad cronnus cyn gynted ag y
byddwn wedi cael cymeradwyaeth derfynol, pan fydd yr holl ddata yn cael ei
gasglu at ei gilydd i ddarparu gwaelodlin ar gyfer y rhaglen.

Cydweithrediad a Rhwydweithio

Bydd cydweithredu’n elfen bwysig o raglen LEADER Gwynedd a byddir yn
gweithredu’n rhagweithiol wrth adnabod cyfleoedd i ddysgu, rhannu profiadau a
chydweithredu. Cydnabyddir yn eang bod rhwydweithio’n rhan allweddol o
arloesedd a dyma pam fod gan ddinasoedd yn aml fantais entrepreneuraidd dros
ardaloedd gwledig. O’r herwydd, mae’n bwysig bod Grwpiau Gweithredu LEADER
yn ceisio troi’r cydbwysedd a lle bynnag y bo’n bosib yn dod â phobl ynghyd ac yn
annog rhyngweithio.
Yn y tabl isod amlinellir y dull y bwriedir ei ddefnyddio i gydweithio a rhwydweithio.
Fodd bynnag, mae’n bwysig pwysleisio y gallai cyfleoedd annisgwyl a gwerthfawr
godi y gellid hefyd edrych arnynt.
Rydym wedi datblygu set o feini prawf a fydd yn cynorthwyo i nodi cyfleoedd ar
gyfer cydweithredu. Yn y lle cyntaf bydd y rhain yn cael eu defnyddio i geisio
buddiannau rhwng Ynys Môn a Gwynedd. Lle deuir i gytundeb, bydd gwahoddiad i
GGLlau eraill yn cael ei ledaenu’n uniongyrchol a/ neu drwy Rwydwaith Gwledig
Cymru.
Mae'r meini prawf fel a ganlyn, a byddant yn cael eu defnyddio gan GGLl Gwynedd i
gadarnhau priodoldeb prosiect ar gyfer datblygu cydweithredol, mewn partneriaeth â
GGLlau eraill.
Mae prosiectau dangosol yn cael eu clustnodi yn ddangosol fel rhai â photensial
cydweithredu ar draws dwy neu fwy o ardaloedd GGLl yn y Tabl Rhesymeg
Ymyrraeth wedi’i farcio’n felyn. Rhaid cydnabod bod y rhain yn rhai dangosol ac y
gallant newid o ran amcan penodol a natur y gweithgaredd neu'r treial a gynhelir. Er
mwyn dangos y byddwn yn dewis y prosiectau cydweithredol hyn yn drylwyr ac yn
rhesymegol, rydym yn nodi isod y meini prawf y byddwn yn eu defnyddio i ddewis
prosiectau sydd a bwriad o integreiddio ar draws y GGLlau, fel ganlyn:a. Gradd o niwtraliaeth daearyddol fel y bydd, e.e., prosiectau digidol yn sgorio'n
uwch na phrosiect pentref
b. Gradd o effeithiolrwydd ariannol a gyflawnir trwy integreiddio h.y. a ellir
dangos bod y prosiect yn rhatach os yw’n cael ei roi ar waith yn
gydweithredol?
c. Gradd o fudd ychwanegol sy'n deillio o arbedion maint - mae hyn yn nhermau
mewnbynnau (gwariant) ac o ran allbynnau (a yw ei wneud ar y cyd yn arwain
at allbynnau targed uwch?)
d. Graddau'r arbenigedd dwyochrog ac actorion economaidd h.y. a oes pobl yn
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y ddwy sir a fydd yn trefnu y cynnydd y prosiect gyda’r un brwdfrydedd ac
ymdrech?
e. Gradd y parodrwydd gan y cymunedau diddordeb perthnasol i integreiddio
camau gweithredu ar draws ffiniau.

Math o
Gydweithrediad

Partneriaid

Gweithgaredd

Cyfnewid profiad,
Grŵp
trosglwyddo arfer, Gweithredu
gweithred gyffredin Ynys Môn

Bydd perthynas Ynys Môn a Gwynedd trwy un
corff Gweinyddol yn rhoi’r cyfle gorau i sicrhau
cydweithrediad agos, o gyfnewid profiad i
weithred gyffredin. Lle bo cynlluniau
gweithredu’r ddwy Sir yn ategu’r naill a’r llall
byddwn yn ceisio gweithio gyda’n gilydd i
sicrhau’r budd gorau oll i’r ddwy ardal. Bydd
hyn yn golygu gweithred gyffredin lle bo hyn yn
ymarferol ac o fudd i’r ddwy sir.

Cyfnewid profiad,
Grwpiau
trosglwyddo arfer, Gweithredu
gweithred gyffredin Dinbych,
Powys a
Cheredigion

Bydd y pedair Sir (ac eithrio Ynys Môn) sydd am
y ffin â Gwynedd hefyd yn cynnig cyfleoedd
gwych i gydweithredu ar bob lefel. Gallai hyn
ddigwydd lle mae grwpiau gweithredu’n gweithio
gyda chymuned (ddaearyddol neu o
ddiddordeb) ar draws y ffiniau.
O gofio bod pob un o’r pedwar grŵp gweithredu
sirol yn cael cefnogaeth Cyrff Gweinyddol
gwahanol bydd raid wrth ddull gweithredu
gwahanol i sicrhau y caiff cyfleoedd i
gydweithredu eu nodi a’u datblygu.
Dymunwn gynnig y dull gweithredu a ganlyn.
Fodd bynnag, byddai’n rhaid cael
cymeradwyaeth y Grwpiau Gweithredu / Cyrff
Gweinyddol cyfagos.




Unwaith y ceir cymeradwyaeth rhennir
copïau o Strategaethau Datblygu Lleol yr
holl siroedd rhwng y pedwar Corff
Gweinyddol.
Trefnir gweithdy yn gynnar yn 2015 er mwyn
adnabod lle mae’r Strategaethau’n ategu ei
gilydd.
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Cyfnewid profiad,
trosglwyddo arfer,

Grwpiau
Gweithredu
Cymru

Lle bo’n berthnasol ac ymarferol crëir
gweithgorau thematig gyda chynrychiolaeth
o’r Grwpiau Gweithredu / Cyrff Gweinyddol i
adnabod cyfleoedd i gydweithredu. Câi
amlder cyfarfodydd y gweithgorau hyn eu
pennu gan y cyfle tebygol a geir i
gydweithredu
Mae pob un o’r pum Grŵp Gweithredu
cyfagos yn cael gwybodaeth y manylir arni
yn adran 14 (Gweithgaredd Hyrwyddol)

Dylid annog cyfnewid profiad a throsglwyddo
arfer ac iddynt gael eu hwyluso gan Rwydwaith
Gwledig Cymru. Yn y gorffennol mae hyn wedi
golygu cynadleddau / digwyddiadau yn ardal y
Grŵp Gweithredu sy’n ceisio hyrwyddo arfer da,
yn ogystal â rhoi i swyddogion gyfle i
rwydweithio’n anffurfiol.
Byddwn hefyd yn ceisio rhoi gwybodaeth a
gynhyrchir fel rhan o weithgaredd hyrwyddo
trwodd i Rwydwaith Leader Cymru ac yn annog
eraill i wneud yr un peth.
Mae gweithred gyffredin yn bosib. Fodd bynnag,
mae’n bwysig cael cyswllt cryf trwy gymuned o
ddiddordeb gyffredin. Mae’n bosib na fyddai
gweithred gyffredin sy’n ymwneud â
gweithgareddau tebyg mewn dau Grŵp
Gweithredu ynddo’i hun yn cyfiawnhau prosiect
cydweithredu gan y gallai gymryd amser. Rhaid
wrth fwriad cyffredin sy’n cael budd o’r más
critigol a’r arbenigedd a roddir gan ddwy neu fwy
o ardaloedd y Grwpiau Gweithredu a allai, o
bosib, beidio â bod cyfagos â’i gilydd.

Cyfnewid profiad,

Grwpiau
Gweithredu’r
Deyrnas
Unedig a’r
Undeb
Ewropeaidd

Gwyddom o brofiad bod angen rheswm da iawn
dros ddatblygu a gweithredu gweithgaredd
cydweithredu rhwng y Deyrnas Unedig a’r
Undeb Ewropeaidd. Unwaith eto, gall gymryd
amser ac anaml iawn y bydd y canlyniadau’n
cyfiawnhau’r adnoddau a neilltuwyd.
Er hynny, nid yw hyn yn cau allan Grŵp
Gweithredu Gwynedd rhag adnabod cyfleoedd
a’u dilyn os byddant yn codi. Byddai’r rhesymeg
dros fwrw ymlaen yr un â’r uchod h.y. bwriad
cyffredin sy’n cael budd o’r más critigol a’r
arbenigedd a roddir gan ddwy neu fwy o
ardaloedd y Grwpiau Gweithredu.
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Byddid yn mynd ati’n weithgar i ddilyn cyfleoedd
i gyfnewid profiadau yn enwedig felly o fewn
themâu a nodir. Y Rhwydwaith Ewropeaidd dros
Ddatblygiad Gwledig yw’r porth amlwg ar gyfer
bwydo a derbyn gwybodaeth.

3.3

Disgrifiad o Arloesedd

PROFI A’R BROSES ARLOESI
Mae’r Strategaeth yn cydnabod bod angen newid mewn pwyslais fel bod gan
gymunedau yng Ngwynedd gyfle gwirioneddol i lywio arloesedd yn eu sectorau.
Bydd y Strategaeth yn sicrhau arloesedd fel a ganlyn:
a. Mae PROSES LEADER wedi’i gweithredu’n llwyr ac yn ystyrlon i safon
uchel – wedi’i sicrhau gan staff profiadol yn gosod heriau, arwain llwybrau a
sicrhau targedau y mae modd eu cyflenwi
b. Mae’r Grŵp Gweithredu’n cynnwys cynrychiolwyr gwybodus a
gweithgar o ddiddordeb economaidd-gymdeithasol yn y gymuned.
Mae’n hanfodol bod aelodau’r Grŵp Gweithredu’n ddeallus, empathig, yn
amhleidiol a bod ganddynt farn gytbwys ar bwrpas Amcanion Penodol y
Strategaeth.
c. Dyfeisir gweithredoedd er mwyn ymateb i’r Amcanion Penodol ym mhob
un o’r pum thema. Yr hyn yw gweithredoedd yw dulliau NEWYDD a / neu
ymgymeriadau NEWYDD sy’n mynd i’r afael â heriau economaiddgymdeithasol anodd neu greu llwybrau i ddefnyddio cyfleoedd economaiddgymdeithasol y cytunwyd arnynt. Mae modd cyflenwi gweithredoedd o fewn
amserlen y Strategaeth er mwyn profi eu hansawdd arloesol a’u rheoli’n
effeithiol fel eu bod yn cynhyrchu allbynnau a barn gytbwys ar gynaliadwyedd
a hyfywdra, bod ganddynt lwybrau datblygu i’w cyflwyno a’u bod yn cael eu
gwasgaru’n briodol.
CYNNWYS ARLOESEDD
Thema wrth thema, tynnir sylw at elfennau arloesol fel a ganlyn:THEMA 1 – beth yw arloesol?
a. Y pwyslais ar roi sylw i’r angen am atyniadau y tu allan i’r tymor mewn
twristiaeth arfordirol.
b. Cysylltu hyn â’r wybodaeth bod diffyg arian i wireddu syniadau’n llawer llai o
broblem na dim syniadau da o gymuned yr ymarferwyr, a chysylltu’r
syniadau hyn â dyheadau pobl ifanc.
c. Llunio cynlluniau arbrofi arloesol o gymunedau'r ardaloedd gwledig sydd i
mewn i’r tir. Mae cydbwysedd cyfoeth Gwynedd mewn canolfannau
arfordirol. Mae gan ardaloedd sydd ymhellach i mewn i’r wlad werth
treftadaeth a all arwain at fentrau newydd pan gânt eu cysylltu ag
ymarferwyr lleol.
d. Defnyddio’r ymarferwr a’r gymuned leol i ddyfeisio dau gynnyrch twristiaeth
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newydd ar gyfer y cyfnod y tu allan i’r tymor neu pan fo’r tymor yn wael
e. Herio’r Gymraeg i wneud fwy o ymdrech trwy gyfrwng ei chymuned eirioli
creadigol. Mae’r gweithredoedd yn arloesol hefyd oherwydd eu bod yn
ceisio targedu’r rhai nad ydynt yn ymroddedig, lle bo’r rhan fwyaf o
ymyriadau o ran y Gymraeg yn tynnu’r rhai sydd eisoes yn ymroddedig.
THEMA 2 – Arloesol yn:
a. Ei gydweithrediad ar draws siroedd – bydd ymdrech bendant i geisio’r dull o
ychwanegu mwy o werth at brosesu cig coch yng Ngwynedd (gwaith sydd y
mwyaf sylweddol yn lleol ac y cymerir mantais ohono fwyaf yno)
b. Y defnydd y mae’n ei wneud o ymarferwyr Grŵp Bwyd Gwynedd i yrru’r
sector yn ei flaen a chomisiynu cynhyrchion newydd o fentrau newydd
c. Ceisio syniadau newydd ar gyfer arallgyfeirio ar y tir, wedi’u cysylltu’n
benodol â defnydd a gweithgaredd ar dir amgylcheddol naturiol
d. Herio eiriolwyr busnes i greu ystodau newydd o gynhyrchion sy’n
cynrychioli ac yn gwerthu Gwynedd, a rhoi man amlycach iddynt yn y
farchnad
e. Dod â phobl ifanc abl a chyflogwyr ynghyd trwy interniaethau i arafu’r llif o
gyflawnwyr uchel allan o’r wlad
f. Ailgysylltu pobl ifanc sydd wedi’u dadrithio â gwneud pethau
(gweithgynhyrchu) trwy dechnoleg Fablab ac entrepreneuriaeth
g. Dod â grwpiau hunangyflogedig i weithio gyda’i gilydd ar gyfer cyfleoedd
tendro, gan eu cynorthwyo i baratoi ar gyfer cystadlu
h. Casglu ynghyd ymarferwyr mewn sector i fod yn beiriannau ar gyfer
arloesedd ychwanegu gwerth
i. Cymryd cynhyrchion ymchwil ac arbrofi eu potensial yn y farchnad
j. Ceisio atebion digidol i broblemau a rennir mewn menter ysgogol
THEMA 3 – Arloesol mewn:a. Gweithredu ateb i gynllun peilot Carbon isel yn y gymuned yng nghyswllt
trafnidiaeth wledig
b. Darparu ymgymeriadau ymarferol a chlir o drosglwyddo, torri trwy rwystrau i
atebion economaidd-gymdeithasol a gydnabyddir yn eang ond prin y’u
gweithredir – atebion i broblemau gwasanaeth cyhoeddus
c. Rhoi sylfaen fusnes gadarn i ymgymeriadau mentrau cymdeithasol ac wrth
fodelu trosglwyddiadau gan ddefnyddio egwyddorion busnes
THEMA 4 – Arloesol wrth:a. Roi’r un sylw i ochr alw ag i ochr gyflenwi’r agenda Carbon isel
b. Bod y rhaglen gydlynol ac eang gyntaf ar gyfer gostwng carbon mewn ardal
eang
c. Defnyddio eiriolwyr cymunedol ac arweinyddion busnes
d. Defnyddio pecynnau cymorth Ymddiriedolaeth Arbed Ynni sydd yn eu lle
mewn cymunedau go iawn
e. Bod yn benderfynol o addysgu pobl a darparu broceriaeth onest
f. Penderfynu dwyn i mewn yn gystadleuol gyflenwyr deunydd arbed ynni ac
offer
g. Gweithio tuag at berchnogaeth gymunedol o adnoddau ac asedion ynni
h. Defnyddio busnesau enghraifft sy’n gweithredu fel dangosyddion i eraill
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THEMA 5 – Arloesol wrth:a. Wneud cyfryngau digidol yn erfyn integreiddiol pwysig ar gyfer y cyfan o’r
Strategaeth, gan wneud cysylltiadau cyffredin
b. Mynd â chyfathrebu digidol allan i’r rhai yn y gymdeithas sy’n anos eu
cyrraedd a’r rhai sydd fwyaf gwasgaredig
c. Ymdrechu i roi codio digidol a gwaith dylunio a gweithredu apiau pwrpasol
sy’n gysylltiedig â busnesau real Gwynedd yn nwylo pobl ifanc leol trwy’r
cynllun Prentis
Mae angen tynnu sylw at egwyddorion cyffredinol wrth ystyried y modd y mae
arloesedd yn treiddio trwy’r Strategaeth hon
a. Cymerodd y Strategaeth farn y gymuned ehangach yn ystod y broses
ymgynghori. Lle'r oedd yn bosib, ceisiai farn arbenigol o gymunedau
ymarferwyr. Nid yw’r rhain ar eu pennau eu hunain yn rhoi rhestr
swyddogol o weithgareddau dros chwe blynedd
b. Gwelir arloesedd go iawn fethodoleg LEADER yn y modd y mae’n grymuso
ymarferwyr, cynhyrchwyr, defnyddwyr gwasanaeth a chwsmeriaid i
arloesi. Ni ddylai’r Strategaeth fod yn rhestr o weithgareddau a weithiwyd
allan ymlaen llaw. Dylai ddisgrifio sut y bydd amodau’n cael eu creu a heriau
eu gosod sy’n hwyluso creadigrwydd mewn pobl, yn datblygu a chyffroi pobl
ac yn eu gwneud yn awyddus i weld pethau i’r pen a llwyddo. Mae LEADER
wedi goroesi dros bum cyfnod rhaglennu’r Undeb Ewropeaidd oherwydd iddo
gael ei weld fel yr unig erfyn datblygu o lawr gwlad i fyny.
Gan na olygwyd iddi fod yn ddogfen gyfarwyddol felly, nid yw’r Strategaeth yn rhoi
manylion yr union waith arloesi. Yn y Cynllun Gweithredu isod nodir yr hyn yr
ydym yn ei ddisgwyl a ddaw o gymunedau o ddiddordeb neu eiriolaeth – daeth
rhyw gymaint ohono trwy’r ymgynghoriad ond rhaid cydnabod nad yw
methodoleg LEADER yn disgwyl sicrwydd ymlaen llaw. Rhaid ei sicrhau bod y
canlyniadau’n arloesol, yn ddulliau newydd ac yn ffyrdd newydd wedi’u llywio gan
bobl ddeallus sy’n byw, gweithio ac yn brwydro yn yr economi y maent yn dyheu ei
wella.

3.4

Cynllun Gweithredu

CYNLLUNIO GWEITHREDU
PROSES
Fel corff arweiniol, mae Menter Môn yn ymwybodol o’r angen i gadw cydbwysedd
rhwng rhoi cyfarwyddiadau (grym o’r gwaelod i lawr) a hyblygrwydd dyheadol
(grym o’r gwaelod i fyny) sy’n hanfodol yn LEADER. Mae ganddo brofiad helaeth o
ddefnyddio profiad ymarferwyr ar lawr gwlad a chwrdd â disgwyliadau rhanddeiliaid
mewn fframwaith Cynllun Gweithredu. O ran y Strategaeth hon, nodir y fframwaith
fel y golofn ganol yn y Tabl Rhesymeg Ymyriad sydd ynghlwm, sydd hefyd yn
nodi’r Cynllun Gweithredu.
Isod ceir eglurhad o ba fath o waith a wneir a phwy fydd yn ei wneud.
MATHAU O WEITHREDOEDD
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Grwpiau Animeiddio, Ymgysylltu, Arloesi
Ar gyfer yr holl themâu, bydd gwaith animeiddio actorion yn y sectorau perthnasol yn
flaenoriaeth bwysig. Bydd y gwaith hwn yn cael ei wneud gan uwch animeiddwyr
cyn trosglwyddo gwaith datblygu a gweithredu’r cyflenwi i swyddogion cyflenwi
perthnasol.
Ym mhob un thema, mae methodoleg RAGWEITHIOL yn hanfodol h.y. mynd â’r
her arloesi allan i gymunedau o ddiddordeb. Bydd cyfran o’r gweithredoedd yr
ymgymerir â nhw, cyfran na wyddys neb amdani hyd yn hyn, yn YMATEBOL, lle
daw’r arloesi i’r Grŵp Gweithredu.
Bydd raid dod ynghyd â chymunedau deallus o ddiddordeb ar gyfer y gwaith
rhagweithiol, gyda’r cymunedau hyn yn eang eu cynrychiolaeth o’r holl agendâu
mewn sector.
Ym mhob un thema, daw’r Cymunedau o ddiddordeb hyn yr erfyn arloesi sy’n cwrdd
â’r her am newid trwy ddyfeisio dulliau newydd y gall LEADER eu profi, eu
gweithredu neu eu datblygu.
Er enghraifft, bydd raid sefydlu’r Cymunedau o ddiddordeb neu’r Grwpiau Gyrwyr
Arloesi a ganlyn ar gyfer yr Amcanion Penodol yn Thema 1 fel y nodir yn y Tabl
Rhesymeg:AP1 Grŵp Arloesi Llwybr yr Arfordir
AP2 Grŵp Arloesi Gweithio’r Arfordir
AP3 Grŵp Arloesi cynhyrchion twristiaeth newydd
AP4/5 Grŵp Arloesi y tu allan i’r tymor / digidol
AP6 Grŵp Arloesi Naws am Le
AP7 Grŵp Arloesi’r Gymraeg
Bydd trefniant tebyg i gynyddu arloesedd rhagweithiol er mwyn cynnwys yr holl
themâu a’r Amcanion Penodol. Rhestrir y cymunedau rhanddeiliaid o le tynnir y
Grwpiau Arloesi yn y Tabl Rhesymeg Ymyriad ar gyfer pob thema ond nid ydynt yn
gynhwysfawr. Bydd grwpiau arloesedd yn croesawu cyfranwyr sydd hyd yn hyn yn
anhysbys ond yn gadarnhaol.
Ymyriadau a chyfrifoldebau
Disgrifir ystod o ymyriadau dangosol yn y Tabl Rhesymeg Ymyriad. Cyfrifoldeb y
swyddogion cyflenwi fydd cyflenwi’r gwaith hwn yn feunyddiol dan arweiniad yr
Uwch Reolwyr Animeiddio. Byddant yn gweithio’n agos gyda’r Grwpiau Arloesedd i
yrru’r gwaith arloesi ymlaen i’w derfyn a thu draw i hynny i ddatblygu ymhellach lle
bo’n berthnasol a phriodol.
Mae modd crynhoi’r mathau o waith fydd yn cwmpasu’r gweithredoedd a gynhwysir
yn y Tabl Rhesymeg Ymyriad dan y penawdau a ganlyn:
Ymchwil a Chyfiawnhad dros Weithred
Ymchwil Cymuned a Desg, cynhyrchu astudiaethau ar y posibiliadau, cynhyrchu
modelau busnes i gefnogi gwneud penderfyniadau ynghylch gweithredu. Lle bynnag
y bo’n bosib, bydd staff Menter Môn staff yn ymgymryd â’r gwaith hwn eu hunain
mewn cydweithrediad ag aelodau’r grŵp arloesi perthnasol. Efallai y bydd
achlysuron e.e. yn Thema 3 lle ymchwilir i drosglwyddo gwasanaeth o’r awdurdod
lleol i’r trydydd sector, lle mae modd defnyddio gwybodaeth yr awdurdod lleol i
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ymgymryd â mwy o waith arbenigol neu lle mae arbenigedd gwirfoddolwyr yn camu i
mewn i gynorthwyo. Lle mae’r maes gwaith yn hynod arbenigol neu lle mae angen
cymorth ychwanegol, bydd gwaith yn cael ei sicrhau trwy dendr agored yn unol â’r
rheoliadau. Yn y costiadau manwl yr ydym yn eu cyflwyno, mae’r holl weithgareddau
wedi’u cynnwys fel gwaith sydd wedi’i sicrhau ond ni chodir am y rhai a gynhyrchir
yn fewnol neu a gynhyrchir gan wirfoddolwyr.
Gweithredu Ymgymeriadau
Pan gytunir ar weithred ynghylch ymyriad, bydd y swyddogion cyflenwi’n
goruchwylio’r gwaith, eto gyda chymorth priodol rhanddeiliaid grŵp arloesi.
A fyddech cystal â nodi bod yr holl ddisgrifyddion gweithredu yn y Cynllun
Rhesymeg yn dechrau gyda berfenw – ymgysylltu, casglu, sefydlu, comisiynu, cyddrefnu, archwilio ac ati.
Pwy fydd yn ei wneud a sut y caiff ei wneud?
Cynhelir â gweithrediadau nad oes angen arf arbenigol ar eu cyfer gan staff Menter
Môn ar ran y Grŵp Gweithredu a’r Grŵp Arloesi e.e. sefydlu Clwb Enretpreneuriaid
ar gyfer pobl ifanc neu sefydlu’r rhaglen Interniaeth israddedig.
Pan fo angen arf arbenigol i gynnal yr ymgymeriadau, bydd proses gomisiynu/caffael
yn cael ei dilyn e.e. yn thema 2 lle dyfeisir a dylunnir maes cynnyrch newydd gan
grŵp arloesi sector busnes ac mae gofyn cynhyrchu prototeip sy’n costio dros
£5,000, bydd brîff comisiynu yn cael ei gynhyrchu (yn debyg i frîff tendr caffael) y
gall busnesau cyfredol yng Ngwynedd sydd â sgiliau priodol gystadlu amdano. Ni
fyddir yn ceisio cymorth y tu allan i’r sir onid yw’r sgiliau neu’r offer ar gael yn lleol.
O’r herwydd, yr un ystyr sydd i gomisiynu ag sydd i gaffael ac eithrio ei fod yn
berthnasol i wireddu cynnyrch neu arteffact newydd.
Bydd yn rhaid i’r cymorth gael ei roi’n anuniongyrchol i fusnesau gyda rhai
gweithrediadau e.e. efallai y byddai cynyddu’r defnydd a wnaiff gweithredwyr
twristiaeth y sir o’r pecyn cymorth naws am le yn arwain at orfod cynhyrchu
cyfryngau gwybodaeth, un ai digidol neu brint. Mewn achosion o’r fath bydd y corff
gweinyddol yn sicrhau’r defnyddiau ac yn caniatáu i’r busnesau eu defnyddio fel
gweithgareddau peilot.
Ar wariant refeniw y mae’r pwyslais aruthrol yn rhaglen LEADER a daw hyn â’i
heriau ei hun o ran canolbwyntio a dilyn llwybr critigol i lwyddiant. Rôl y corff
Gweinyddol yw sicrhau hyn gyda’r Grŵp Gweithredu’n monitro, llywio a dilysu’r
gwaith.

3.5

Gweithgaredd Hyrwyddol

Cynllun Cyfathrebu
Dylai LEADER ddarparu labordy i arbrofi dulliau gweithredu newydd ac, o’r
herwydd, mae’n hanfodol rhannu canlyniadau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn
Ewropeaidd. Mae’n bwysig felly integreiddio cynllun cyfathrebu effeithiol i bob elfen
o’r prosiect; o’r cyfnod ymgynghori cychwynnol trwodd i’w derfyn yn 2020.
Dyma dri chyfnod y cynllun cyfathrebu:
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Cyfnod
Codi ymwybyddiaeth

Manylion
Codi ymwybyddiaeth o raglen LEADER a’r cyfleoedd /
manteision y mae’n eu cynnig i gyfranogwyr. Bydd
pwyslais ar yr elfen hon yn ystod y cyfnod cychwynnol
fodd bynnag bydd hyn yn parhau trwy gydol cyfnod y
rhaglen.

Ymgysylltiad parhaus

Ymgysylltiad parhaus â buddiolwyr, partneriaid a phartïon
â diddordeb i roi adborth parhaus ar ddatblygiadau
prosiect.

Arfarniad ac adborth

Gwybodaeth am lwyddiant y prosiect gyda thystiolaeth
gefnogol y mae modd i eraill ei defnyddio.

Er budd y cynllun gweithredu rydym hefyd wedi adnabod dau fath o
gynulleidfa, sef:
Math o gynulleidfa
Cyffredinol

Manylion
Dyma’r gynulleidfa ehangach nad oes ganddi ddiddordeb
mewn unrhyw weithgaredd na phrosiect nac sy’n
ymwneud yn uniongyrchol â nhw. Efallai y byddai ganddi
ddiddordeb yng nghynnydd cyffredinol y rhaglen a dwyn
eraill i mewn.
Mae cyhoeddusrwydd cyffredinol hefyd yn hanfodol i
gyflawni’r newid ehangach mewn diwylliant /
canfyddiadau yng Ngwynedd wledig.

Partïon â diddordeb

Cynulleidfa fwy penodol yw hon sydd â diddordeb yn y
gweithgaredd. Efallai y byddai’n amrywio o bartneriaid
cyflenwi neu fuddiolwyr uniongyrchol i’r rhai hynny nad
ydynt yn ymwneud yn uniongyrchol yn y gweithgaredd
ond sydd â diddordeb ynddo er hynny. Gall partïon â
diddordeb fod yn lleol, yn rhanbarthol neu’n Ewropeaidd.
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Cyfnod
Codi Ymwybyddiaeth

Cynulleidfa Gyffredinol
Y nod yw rhoi gwybod i gymaint o unigolion a
grwpiau yng Ngwynedd am LEADER ac
egwyddorion sylfaenol y rhaglen. Rhaid cadw’r
neges yn syml a’i hunig bwrpas ddylai fod sicrhau
bod darpar fuddiolwyr yn ei hystyried yn berthnasol
os cyfyd cyfle. Wrth i’r rhaglen ddatblygu, defnyddir
enghreifftiau o arfer da i gefnogi negeseuon
allweddol ond ni fydd yn ceisio rhoi gwybodaeth
fanwl. Mae’r dulliau a ddefnyddir (neu a
ddefnyddiwyd) fel a ganlyn:

Partïon â Diddordeb
Bydd gan unigolion, grwpiau a sefydliadau
penodol ddiddordeb mewn themâu penodol e.e.
bydd gan fentrau cymdeithasol ddiddordeb mewn
allanoli gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol. O
ganlyniad, mae cyfle i deilwrio’r dull gweithredu
cychwynnol i sicrhau bod y wybodaeth yn
berthnasol. Mae’r dulliau a ddefnyddir (neu a
ddefnyddiwyd) fel a ganlyn:


Mae’r ymgynghoriad ynghylch y
Strategaeth yn gyfle i drafod y rhaglen yn
gyffredinol. Fodd bynnag, bydd hefyd yn
gyfle i gael gwybodaeth am themâu penodol
lle bo’n berthnasol. Gall y rhain ddatblygu
ymhellach unwaith y bydd y Strategaeth
wedi’i chymeradwyo ond bydd yn gyfle gwych
i edrych i mewn i syniadau.



Bydd Sioe Deithiol LEADER Gwynedd
(Cymunedau o ddiddordeb) yn cael ei rhedeg
law yn llaw â sioe deithiol trefi a phentrefi. Y
prif wahaniaeth yw bod modd teilwrio’r neges
i ganolbwyntio ar themâu sydd o berthnasedd
penodol i gymuned o ddiddordeb.

 Mae ymarfer cysur y Strategaeth yn gam cyntaf
pwysig wrth ymgysylltu ag amrywiaeth o grwpiau
ac unigolion. Rhydd cyfarfodydd un-i-un a
gweithdai grŵp gyfle i hyrwyddo LEADER. Bydd
y rhain yn rhoi rhwydwaith pwysig i ddatblygu
gweithgareddau arno yn y dyfodol.
 Bydd Sioe Deithiol LEADER Gwynedd (trefi a
phentrefi) yn cael ei threfnu yn gynnar yn 2015 er
mwyn mynd â’r neges i gymunedau daearyddol.
Bydd y Strategaeth wedi cael ei chymeradwyo
erbyn hynny ac felly bydd mwy o fanylion mewn
trafodaethau. Wedi cynnal ymarfer tebyg yn 2009
y disgwyl yw y bydd gofyn am ddau fis o
ymgysylltiad eithaf dwys gyda’r gymuned.
 Defnyddir hefyd y cyfryngau a’r cyfryngau
cymdeithasol i anfon negeseuon allweddol
ynghylch y rhaglen LEADER. Fodd bynnag,
bydd yr elfen hon yn cael ei chryfhau unwaith y
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bydd gweithgaredd prosiect clir. Gwyddom o
brofiad bod gallu cyfeirio at weithgarwch ac at y
bobl sydd ynghlwm yn tynnu llawer mwy.
 Cylchredwyd gwybodaeth gyffredinol (e.e.
taflenni hysbysebu) trwy rwydweithiau sefydledig
a gwasanaethau cefnogi e.e. Busnes Cymru a
darpariaethau cyngor busnes eraill.
Ymgysylltiad Parhaus

Wrth ennill momentwm mae’n bwysig y cylchredir
gwybodaeth gyffredinol am gynnydd LEADER yng
Ngwynedd trwy amryfal sianelau. Nod yr ymarfer yw
dangos y cynnydd y mae’r rhaglen yn ei gwneud yn
y Sir a sicrhau y pery lefel o ymwybyddiaeth. Mae’r
dulliau a ddefnyddir fel a ganlyn:
 Newyddlen chwe-misol a fydd yn rhoi trosolwg
o LEADER yng Ngwynedd a braslun o
astudiaethau achos. Caiff y rhain eu cylchredeg
mor eang â bo modd trwy e-bost yn ogystal â
thrwy ddolenni’r cyfryngau cymdeithasol. Mae
modd cynhyrchu copi print gan ddibynnu ar y
gost a’r effaith debygol.
 Mae’r Cyfryngau Cymdeithasol yn chwarae rôl
fwyfwy pwysig mewn ymgysylltu â’r gymuned.
Byddem yn ceisio gwneud defnydd llawn o’r
cyfrwng hwn i gynnal proffil gweithgareddau
LEADER a datblygu deialog brysur gyda
gweithgareddau trwy Twitter, Facebook ac ati.
 Byddai Gwefan LEADER Gwynedd yn ganolfan

Y gynulleidfa bwysicaf o ran LEADER yw’r partïon
â diddordeb, p’un a ydynt yn lleol, rhanbarthol neu
Ewropeaidd. Mae angen arnynt gael gwybod am
beth sydd wedi digwydd, ydyw wedi gweithio ac a
oes modd ei atgynhyrchu. Mae rhoi gwybodaeth
ar y diwedd yn ddefnyddiol ond yr hyn a fyddai
mwyaf gwerthfawr fyddai mynd â nhw ar y daith
ddatblygu. Mae’r dulliau a ddefnyddir (neu a
ddefnyddiwyd) fel a ganlyn:
 Bydd Ymweliadau Prosiect yn cael eu trefnu
lle bynnag y bo’n ymarferol a defnyddiol fel bod
modd i bartïon â diddordeb ddysgu am y
prosiect a’r cynnydd a wnaed rhwng bob cam.
Caiff y rhain eu cynnwys yn y cynlluniau
prosiect a’u trefnu mewn cydweithrediad â’r
swyddogion prosiect.
 Bydd Cyfweliadau fideo ar ddiweddariad
prosiectau yn cael eu recordio ar gyfnodau y
penderfynwyd arnynt ynghynt gydag
arweinyddion prosiect. Bydd y rhain yn fathau
o fideos a geir ar ffôn camera fydd yn ceisio
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o wybodaeth a fyddai’n cynnwys dolenni i’r
newyddlen, cyfrifon y cyfryngau cymdeithasol yn
ogystal ag unrhyw astudiaeth achos perthnasol.

dal datblygiad y gweithgareddau o’r dechrau i’r
diwedd. Bydd y canlyniad i’w weld ar sianel
YouTube LEADER Gwynedd.

 Bydd Cynhadledd LEADER Gwynedd
Blynyddol yn ddigwyddiad agored y gall unrhyw
un sy’n byw neu’n gweithio yng Ngwynedd ddod
iddo.

 Bydd Diweddariadau Prosiect yn cael eu
cylchredeg ar gyfnodau y penderfynwyd arnynt
ynghynt i bartïon â diddordeb sydd wedi
cofrestru. Bydd y rhain yn mynd y tu draw i’r
diweddariadau a roddir yn rhan o’r
adroddiadau chwarterol ac yn cynnig mwy o
oleuni ar yr ochr dechnegol lle bo’n briodol.
Bydd modd i unrhyw berson, grŵp neu
sefydliad fedru cofrestru ar gyfer
diweddariadau prosiect.

 Byddai’r cyfryngau cyffredinol yn parhau i fod
yn ffynhonnell ar gyfer storïau da. Fodd bynnag,
byddai’n rhaid eu defnyddio’n ddoeth os ystyrir
bod gweithgaredd yn ddiddorol ac yn enghraifft
dda o weithgaredd LEADER. At hyn bydd pob
datganiad i’r wasg yn cael ei anfon i dîm
cyfathrebu Llywodraeth Cymru.
 Ymgysylltiad cyffredinol parhaus un ai mewn
digwyddiadau neu yn y swyddfa ym
Mhorthmadog. Y nod fyddai trafod y rhaglen yn
gyffredinol a nodi cyfleoedd newydd.
Arfarniad ac Adborth

Yn dilyn pob prosiect peilot, rydym yn anelu at
ymgymryd â gweithgareddau lledaenu penodol i
sicrhau bod y gwersi a ddysgwyd yn cael eu rhannu
gyda phawb Bydd yr union weithgaredd a wneir yn
dibynnu ar natur y prosiect peilot ei hun. Defnyddir y
dulliau canlynol drwy’r cyfan o’r rhaglen LEADER:
 Astudiaethau achos 1 dudalen (bydd y rhain
yn ddefnyddiol fel crynodebau cipolwg cyflym
o brosiect peilot y gellir yn hawdd eu rhannu
ar gyfryngau cymdeithasol.) Bydd pob

 Bydd Rhwydwaith Gwledig Cymru yn sianel
dda ar gyfer lledaenu gwybodaeth a sefydlu
dolenni i’r wefan ac ohoni.

Er mwyn atgynhyrchu llwyddiant neu o bosib
osgoi ail-wneud camgymeriadau, mae’n bwysig y
rhoddir gwybodaeth fanwl. O’r herwydd mae’n
bwysig rhoi adborth cywir a gonest. Gwneir hyn
gan ddefnyddio’r dulliau a ganlyn:


Bydd Gweithdai thematig ag adborth yn
rhoi i’r rhai hynny sy’n cyflenwi neu’r rhai sydd
â diddordeb yn unig gyfle i drafod llwyddiant y
gweithgareddau.
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astudiaeth achos yn gorffen gyda
gwahoddiad i gysylltu â'r swyddfa neu edrych
ar ein gwefan i gael gwybodaeth fwy manwl.


Bydd pob prosiect peilot yn creu astudiaeth
achos a bydd yr holl astudiaethau achos yn
cael eu harddangos ar ein gwefan rhaglen
LEADER Gwynedd. Bydd yr archif hwn o
astudiaethau achos yn arf defnyddiol i gyfeirio
ymholiadau at hen brosiectau dros y rhaglen
6 blynedd.



Canllawiau pecyn cymorth: Bydd gan rai
prosiectau peilot wybodaeth ddefnyddiol i
gymunedau eraill o ddiddordeb sydd eisiau
dyblygu, ac felly bydd pecyn cymorth ‘sut i’ yn
cael ei greu, os yw’n berthnasol.



Fideos esboniadol: bydd fideos arddull
ddogfennol yn siarad yn fanwl am y prosiect
a'r gwersi a ddysgwyd yn fwy perthnasol nag
adroddiad neu becyn cymorth. Bydd hefyd yn
dibynnu ar natur y prosiect peilot a'r
gynulleidfa sydd fwyaf tebygol o fod â
diddordeb.



Ffeithluniau: diagramau defnyddiol i rannu
ystadegau a ffeithiau o brosiectau peilot.



Digwyddiadau lledaenu: Bydd y rhain yn cael
eu cynnal gyda chymunedau o ddiddordeb ac
yn caniatáu deialog ac efallai rhoi cychwyn ar



Bydd trosolwg o ffilm Rhaglen LEADER
Gwynedd yn casglu’r “lluniau” datblygu ac yn
eu hategu gyda ffilm o’r gweithgareddau.



Portffolio prosiect gyda thaflenni ffeithiau
unigol ar yr holl weithgareddau. Mae modd i’r
rhain gael eu cyflwyno mewn un ffolder, eu
dosbarthu’n unigol neu eu lawrlwytho.
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fwy o syniadau
Bydd rhaglen Gwynedd LEADER wedi ymgysylltu’n
uniongyrchol ac anuniongyrchol â miloedd o
unigolion dros y chwe blynedd. Bydd wedi codi
ymwybyddiaeth a, gyda gobaith, disgwyliadau.
Mae’n bwysig, felly, bod cyfle i roi adborth ar yr hyn
a gyflawnwyd. Dyma’r dulliau fydd yn cael eu
defnyddio:
 Llyfryn (yn hytrach nag adroddiad) yn manylu’r
gweithgaredd a gafwyd trwy’r rhaglen ynghyd â’r
effaith. Bydd yn canolbwyntio ar weithgarwch a’r
newid y mae wedi’i gyflawni (neu heb ei
gyflawni).
 Bydd Sioe Deithiol gydag Adborth yn ceisio
casglu ynghyd popeth a ddysgwyd yn ystod y
rhaglen a’i gyflwyno i’r cymunedau ledled
Gwynedd (ac o bosib Ynys Môn).
 Fideo byr yn rhoi uchafbwyntiau o’r enghreifftiau
gorau o raglen LEADER Gwynedd. Mae’n
debygol y bydd hwn yn cael ei weld gan fwy na
fyddai, fel arall, yn darllen adroddiad.
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Cydnabyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd
Fel y corff gweinyddol mae Menter Môn yn gyfarwydd gyda’r rheolau
cyhoeddusrwydd sy’n llywodraethu cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd a bydd yn
sicrhau y caiff y gefnogaeth ei chydnabod yn glir ar yr holl ddeunydd a’r
cyhoeddiadau a gyhoeddir. Cyflawnir hyn trwy wneud yr isod:


Sefydlu trefn “lofnodi” lle bydd gofyn gwirio unrhyw ddeunydd neu gyhoeddiad
yn erbyn rhestr wirio cyhoeddusrwydd cyn iddo gael ei gymeradwyo.



Bydd gofyn i’r “llofnodi” gael ei wneud gan swyddog prosiect ac uwch reolwr.



Cyn i’r prosiect terfynol gael ei gymeradwyo bydd gofyn i’r holl bartneriaid fynd
i weithdy cydymffurfiaeth sy’n amlinellu eu cyfrifoldebau o ran ariannu,
gweithgaredd cymwys a chyhoeddusrwydd.



Bydd gofyn i’r holl bartneriaid lofnodi eu bod yn deall y gofynion ac yn derbyn
y gellid rhoi cosb am beidio â chydymffurfio.

Wythnos dathlu cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd
Byddai’n rhaid seilio gweithgareddau i ddathlu cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd ar
weithgareddau prosiectau ac, felly, mae’n anodd darogan yn y cyfnod cynnar hwn
beth fyddai’r gweithgareddau hynny. Fod bynnag gallant gynnwys yr isod:


Creu arddangosfa ffenestr yr Undeb Ewropeaidd ar Stryd Fawr Porthmadog,
swyddfa tîm LEADER.



Cynnal ymgyrch cyfryngau cymdeithasol e.e. yn annog partneriaid /
rhanddeiliaid i ddefnyddio hashnod “#eufunds i godi ymwybyddiaeth o sut y
mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ariannu eu prosiect.



Cynnal ymgyrch mewn ysgolion mewn partneriaeth â sefydliadau eraill i godi
ymwybyddiaeth o sut y caiff arian yr Undeb Ewropeaidd ei wario’n lleol.
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ADRAN 4 – RHEOLI’R GWAITH

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig â

4.1

Egluro sut mae gan y Grŵp Gweithredu a’i Gorff Gweinyddol
etholedig y capasiti a’r adnoddau sy’n angenrheidiol i lwyddo i
gyflenwi’r canlyniadau cynlluniedig, dangosyddion allbwn a
gweithgareddau.
Rhan o Adran 3.11Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014 (y
gweddill i’w gynnwys dan Adran 2 – Cyllidol a Chydymffurfiaeth)

Rheoli a Gweinyddu

Tystiolaeth o ymdrechion i gydweithio gydag ardaloedd eraill y Grŵp Gweithredu
er mwyn cynhyrchu mwy o strwythurau cost effeithiol
Mae Ynys Môn a Gwynedd wedi cytuno’n ffurfiol i weithio mewn partneriaeth mewn
ymateb i apêl Llywodraeth Cymru i Grwpiau Gweithredu nodi cyfleoedd i gydweithredu
ar draws siroedd. Bydd hyn yn cyflawni’r isod:
• Arbedion effeithlonrwydd gweinyddol o gael un tîm ariannol mewn un lleoliad.
• Arbedion effeithlonrwydd cynhyrchu animeiddio o allu rhannu uwch adnoddau dynol
ar draws y ddwy sir.
• Arbedion effeithlonrwydd cyflenwi lle nodir gweithgareddau tebyg yn y ddau
ranbarth.
• Cyfleoedd ehangach i ychwanegu gwerth o gael un corff cyflenwi ar draws dwy sir.
Menter Môn fydd y Corff Gweinyddol ar gyfer Grwpiau Gweithredu Gwynedd a Môn;
cynsail a sefydlwyd yn 2012 wrth greu un Grŵp Gweithredu Pysgodfeydd Lleol ar
draws y ddwy sir. Mae’r sefydliad yn gyfarwydd gyda gweithredu elfennau
pysgodfeydd y Cynllun Datblygu Gwledig yng Ngwynedd ac yn Ynys Môn gan iddo
gyflenwi gweithgareddau eraill y Cynllun Datblygu Gwledig ar draws y ddwy sir dros y
chwe blynedd diwethaf. Bu iddo hefyd gydweithio ar sawl Gweithgaredd Cydweithredol
ar draws y rhanbarth gan gynnwys Darganfod Môn a Gwynedd, APPrentis a
Mentergarwch yr Ifanc.
A FYDDECH CYSTAL Â THROI I ADRAN 2.1 am ddisgrifiad o drefniadau rheoli a
monitro yng nghyswllt y GRWPIAU GWEITHREDU ym mhob sir.
Disgrifir y strwythur staffio ar gyfer y CORFF ARWEINIOL wrth iddo reoli,
cyflawni a monitro LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd yn y tabl a ganlyn
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Staffio
Tîm Cyllid a
Gweinyddu ar y
cyd Ynys Môn a
Gwynedd

Ynys Môn
Gwynedd
Rheolwr Cyllid a Gweinyddu
Gyda chefndir o ymarfer cyfrifeg mae’r Rheolwr Cyllid wedi
gweithio gydag ystod o brosiectau LEADER, Cynllun Datblygu
Gwledig, Amcan 5b, Amcan 1 a Chydgyfeiriant ers dechrau
Leader II yn 1996.
Rheolwr Canol Cyllid a Gweinyddu
4 Swyddog Cyllid
Un uned Cyllid a Gweinyddu yn Llangefni yn cynnwys staff
presennol Menter Môn - staff sydd ag ugain mlynedd torfol o
brofiad o systemau cydymffurfiaeth a gweithdrefnau desg sy’n
ymwneud â rheoli cronfeydd yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y
costau sy’n gysylltiedig â’r tîm hwn yn amrywio’n flynyddol yn
unol â natur gwaith arall y maent yn ei wneud ym Menter Môn.
At ddibenion y Strategaeth hon, fe’i gosodwyd yn ddangosol ar
70% o gyfanswm eu costau cyflog yn seiliedig ar gynsail
hanesyddol. Mewn gwirionedd, fodd bynnag, a bydd yn cael ei
ddilysu gan amserlenni, bydd yr union swm a dynnir o LEADER
yn seiliedig ar adennill cost yn ôl yr oriau a weithiwyd ar
LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer pob un o’r staff hyn.

Tîm Animeiddio ar
y cyd Ynys Môn a
Gwynedd

Rheolwr-gyfarwyddwr Menter Môn – Uwch animeiddiwr
Rheolwr Busnes Menter Môn – Uwch animeiddiwr
Un tîm Animeiddio ac Uwch Reolwyr ar draws y ddwy sir, yn
gweithio o Langefni a Phorthmadog. Mae’r ddau unigolyn wedi
gweithio ar LEADER ers ei ddechrau yng Nghymru, wedi creu a
chyflenwi tair rhaglen LEADER ac yn rhannu profiad cyflenwi
sylweddol, sy’n beth prin. Bydd y ddau animeiddiwr yn chwarae
rôl hanfodol ym mhob gweithgaredd animeiddio, wrth reoli
rhanddeiliaid a staff cyflenwi yn y ddwy sir. At ddibenion y
Strategaeth hon, fe’i gosodwyd yn ddangosol ar 60% o’u
hamser ac, felly, bydd cyfanswm eu costau cyflog yn cael ei
godi’n seiliedig ar gynsail hanesyddol. Mewn gwirionedd, fodd
bynnag, a bydd yn cael ei ddilysu gan amserlenni, bydd yr union
swm a dynnir o LEADER yn seiliedig ar adennill cost yn ôl yr
oriau a weithiwyd ar LEADER yn Ynys Môn a Gwynedd ar gyfer
pob un o’r staff hyn.

Animeiddio ar
wahân yn seiliedig
ar Sir

Animeiddiwr Ynys Môn
Rôl yr Animeiddiwr Sirol fydd
sicrhau y bodlonir
blaenoriaethau Grwpiau
Gweithredol ac y sicrheir y
cyfrifir am farn o’r top i lawr ar
LEADER. Bydd yn gweithio’n
agos gydag uwch animeiddwyr
a staff cyflenwi.

Animeiddiwr Gwynedd
Rôl yr Animeiddiwr Sirol fydd
sicrhau y bodlonir
blaenoriaethau Grwpiau
Gweithredol ac y sicrheir y
cyfrifir am farn o’r top i lawr ar
LEADER Bydd yn gweithio’n
agos gydag uwch animeiddwyr
a staff cyflenwi.
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Staff cyflenwi sydd Tîm Cyflenwi Ynys Môn
ar Wahân
Yn gweithio o Langefni
4 aelod o staff sy’n gweithio
oriau sy’n cyfateb i lawn amser
ac sy’n gyfrifol am gyflawni
pum thema.
Gyda dyraniad dangosol llai a
daearyddiaeth llawer llai heriol.

Tîm Cyflenwi Gwynedd Yn
gweithio o Borthmadog
5 staff cyflenwi sy’n gweithio
oriau sy’n cyfateb i lawn amser
ac sy’n gyfrifol am gyflawni
pum thema a dau aelod o staff
cynorthwyol sy’n gweithio oriau
sy’n cyfateb i lawn amser yn
cynorthwyo swyddogion
cyflenwi. Mae gan Wynedd
ddyraniad dangosol mwy ar
gyfer cyflenwi oherwydd ei
phoblogaeth uwch a’i
daearyddiaeth fwy heriol dros
arwynebedd tir llawer mwy.
Ucheldir yw llawer ohono.

STRWYTHUR A CHYFRIFIADAU COSTAU RHEDEG
Costau rhedeg sy’n gysylltiedig â staff CYLLID A GWEINYDDU
Costau anuniongyrchol (canran cyfanswm y costau a godir ar LEADER)
Tynnir i lawr swyddfa, ynni, gwasanaethau a chyfathrebu gan ddefnyddio cyfrifiadau’n
seiliedig ar ofod fel a ganlyn:
Tîm Cyllid a Gweinyddu ar y cyd
Yn gweithio o Langefni’n unig.
Codir costau’r tîm Cyllid a Gweinyddu yn unol â’r cyfrifiad a ganlyn:
Newidyn
Cyfanswm Arwynebedd y Gofod yn
Llangefni
Cyfanswm costau Cymwys Blynyddol
swyddfa, ynni, gwasanaethau
a gohebiaeth ar gyfer Cyfanswm yr
Arwynebedd
Cost uned gofod yn Llangefni
Cost gofod ar gyfer 6 staff (m2)
Cost gofod ar gyfer 6 staff ar 70% o
weithio oriau sy’n cyfateb i Lawn Amser

symbol
=
A

mesuriad
(m2)

= X

(£)

= (X÷A)
=6(X÷A)
=6(X÷A) * 70%

(£/m2/y flwyddyn)
(£/m2/ y flwyddyn)
(£/m2/ y flwyddyn)

A fyddech cystal â nodi y byddir yn amrywio ac yn dilysu’r lluosogydd % yn y rhes olaf
trwy daflenni amser
Costau rhedeg sy’n gysylltiedig â staff ANIMEIDDIO
Costau anuniongyrchol (y costau canrannol a godir ar LEADER)
Tynnir i lawr swyddfa, ynni, gwasanaethau a chyfathrebu sy’n gysylltiedig â staff
Animeiddio gan ddefnyddio cyfrifiadau’n seiliedig ar ofod fel a ganlyn:
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Tîm Animeiddio ar y cyd
Yn gweithio o Langefni a Phorthmadog.
Codir costau animeiddio’n unol â’r cyfrifiad a ganlyn:
Newidyn
Cyfanswm Arwynebedd y Gofod yn
Llangefni
Cyfanswm Arwynebedd y Gofod ym
Mhorthmadog
Cyfanswm costau Cymwys Blynyddol
swyddfa, ynni, gwasanaethau a
gohebiaeth ar gyfer Cyfanswm yr
Arwynebedd yn Llangefni
Cyfanswm costau Cymwys Blynyddol
swyddfa, ynni, gwasanaethau
a gohebiaeth ar gyfer Cyfanswm yr
Arwynebedd ym Mhorthmadog
Cost uned gofod yn Llangefni
Cost uned gofod ym Mhorthmadog
Cost gofod fesul aelodau o staff
animeiddio yn Llangefni
Cost gofod fesul aelod o staff
animeiddio ym Mhorthmadog
Cost gofod fesul staff ar % o oriau sy’n
cyfateb i oriau llawn amser

symbol
=
A

mesuriad
(m2)

=

(m2)

B

= X

(£)

= Y

(£)

= (X÷A)
= (Y÷B)
= fesul (X÷A)

(£/m2/y flwyddyn)
(£/m2/ y flwyddyn)
(£/m2/ y flwyddyn)

=fesul (Y÷B)

(£/m2/ y flwyddyn)

=fesul (X÷A) * %
+
(£/m2/ y flwyddyn)
Fesul (Y÷B) * %
A fyddech cystal â nodi y byddir yn amrywio a dilysu nifer ‘fesul staff’ a’r lluosogydd %
yn y rhes olaf trwy daflenni amser
Costau rhedeg sy’n gysylltiedig â STAFF CYFLENWI
Bydd yr holl Staff cyflenwi’n gweithio 100% o’u hamser ar LEADER
Costau anuniongyrchol (a godir ar LEADER)
Tynnir i lawr swyddfa, ynni, gwasanaethau a chyfathrebu gan ddefnyddio cyfrifiadau’n
seiliedig ar ofod fel a ganlyn:
Timau Cyflawni
Yn gweithio o Langefni a Phorthmadog.
Codir costau rhedeg y staff cyflenwi yn unol â’r cyfrifiad a ganlyn:
Newidyn
Cyfanswm Arwynebedd y Gofod yn
Llangefni
Cyfanswm Arwynebedd y Gofod ym
Mhorthmadog
Cyfanswm costau Cymwys Blynyddol
swyddfa, ynni, gwasanaethau a
chyfathrebu ar gyfer Cyfanswm yr
Arwynebedd yn Llangefni

=

symbol
A

=

B

= X

mesur
(m2)
(m2)
(£)
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Cyfanswm costau Cymwys Blynyddol
= Y
(£)
swyddfa, ynni, gwasanaethau a
gohebiaeth ar gyfer Cyfanswm yr
Arwynebedd ym Mhorthmadog
Cost uned gofod yn Llangefni
= (X÷A)
(£/m2/y flwyddyn )
Cost uned gofod ym Mhorthmadog
= (Y÷B)
(£/m2/ y flwyddyn)
Cost gofod a ddefnyddir fesul aelod o
= fesul (X÷A)
(£/m2/ y flwyddyn)
staff cyflenwi yn Llangefni (yn dibynnu
ar y m2 a ddefnyddir)
Cost gofod a ddefnyddir fesul aelod o
= fesul (Y÷B)
(£/m2/ y flwyddyn)
staff cyflenwi ym Mhorthmadog (yn
dibynnu ar y m2 a ddefnyddir)
A fyddech cystal â nodi y byddir yn amrywio a dilysu nifer fesul aelod o staff a’r
lluosogydd % yn y rhes olaf trwy daflenni amser
Sgiliau a chapasiti Aelodau o’r Grŵp Gweithredu
A fyddech cystal â throi i adran 2 ar recriwtio aelodau o’r Grŵp Gweithredu, ar
rolau a chyfrifoldebau’r Grŵp Gweithredu ac ar brosesau meini prawf dethol
prosiectau i leoli’r Grŵp Gweithredu.
Cydnabyddir bod yn rhaid i aelodau o’r Grŵp Gweithredu fod â’r capasiti i gyfrannu a
chyfranogi’n gynhyrchiol wrth gyflawni’r Strategaeth. I’r perwyl hwn, darperir cwrs
hyfforddi ar gyfer aelodau o’r Grŵp Gweithredu fydd yn canolbwyntio ar y sgiliau a
ganlyn:
 Arloesedd – ei swyddogaeth mewn economeg gymdeithasol
 LEADER - fel rhaglen ac fel proses
 Gweithio gyda chymunedau o ddiddordeb a grwpiau arloesedd
 Beth yw gweithgaredd nodweddiadol LEADER
 Sut i asesu prosiectau
Hyfforddiant Staff
Cryfhau sgiliau ac agweddau staff at weithredu’r rhaglen ar Ynys Môn. Mae’n bwysig
nodi y bydd yr holl staff wedi gweithio i gyflawni LEADER yn flaenorol a bydd ganddynt
ddealltwriaeth o fethodoleg a disgwyliadau ohonynt.
Teitl y Cwrs
Dealltwriaeth o LEADER

Dealltwriaeth o rôl y
Grŵp Gweithredu
Cyflwyniad i Aelodau’r
Grŵp Gweithredu

Nod y Cwrs
Ar gyfer holl aelodau o’r Grŵp Gweithredu, a’r staff nad
ydynt wedi gweithio’n uniongyrchol gyda phrosiect LEADER
o’r blaen.
Ar gyfer holl aelodau o’r Grŵp Gweithredu, a’r staff nad
ydynt wedi gweithio’n uniongyrchol gyda phrosiect LEADER
o’r blaen.
Unwaith y mae aelodau’r Grŵp Gweithredu yn eu lle bydd
cyflwyniad yn rhoi trosolwg cyffredinol fel bod modd i
aelodau gymryd rhan lawn yng ngweithgareddau’r Grŵp
cyn gynted â bo modd. Byddai hyn yn cynnwys elfennau
megis nodau ac amcanion y Grŵp Gweithredu, y
gynrychiolaeth arno, cyflwyno animeiddio, y broses dethol
prosiectau ac yn y blaen.
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Deall ac asesu
gweithgareddau

Technegau monitro
prosiectau

Sgiliau hwyluso

Rhoi i aelodau o’r Grŵp Gweithredu a’r staff y sgiliau i
adnabod pa weithgareddau sy’n cyfrannu fwyaf at gyflawni
amcanion y Strategaeth a deall y ffactorau sy’n cael effaith
ar lwyddiant neu fethiant.
Rhoi i aelodau o’r Grŵp Gweithredu a’r staff y sgiliau a’r
technegau i fonitro gweithgareddau er mwyn eu datblygu
ymhellach a sicrhau eu bod yn cwmpasu LEADER ac yn
profi ffyrdd newydd o ddatblygu eu tiriogaeth.
Gwella sgiliau hwyluso staff er mwyn caniatáu iddynt
sicrhau bod aelodau’n cymryd rhan lawn yng
ngweithgareddau’r Grŵp Gweithredu ac yn ymgysylltu â
nhw.

Bydd y cynllun hyfforddi dangosol hwn yn cael ei adolygu unwaith y bydd holl aelodau
o’r Grŵp Gweithredu a’r aelodau newydd o staff wedi’u penodi ac asesiad wedi’i gynnal
o’u sgiliau a’u gwybodaeth.
Cyfleoedd ychwanegol i Gydweithredu a Gostwng Costau
Yn ogystal ag arbedion a geir trwy gyllid a gweinyddu, byddir hefyd yn ceisio cyfleoedd
eraill i ostwng costau tra hefyd yn cadw annibyniaeth pob Grŵp Gweithredu. Gallai
enghreifftiau gynnwys yr isod:


Newyddlen: Cyhoeddi newyddlen LEADER Gwynedd a Môn gydag adrannau
Gwynedd ac Ynys Môn ar wahân. Byddai hyn yn arbed cost ac yn cylchredeg
gwybodaeth berthnasol ar draws ardal ehangach.



Enw Brand / Grŵp Gweithredu: Bydd angen adnabyddiaeth brand ar Grŵp
Gweithredu / gweithgareddau LEADER yn y ddwy sir. Y bwriad fydd penodi
dyluniwr i ddatblygu’r ddau er mwyn sicrhau bod synergedd rhyngddynt.



Cyfathrebu: Bydd cyfleoedd i gynnal ymgyrchoedd e.e. ymgynghoriadau
cymunedol yr un pryd ar draws y ddwy sir. Bydd mabwysiadu’r un dull
gweithredu a pharatoi’r un deunydd cefnogi yn sicrhau arbedion effeithlonrwydd.
Gallai hyn hefyd ymestyn i bresenoldeb ar y Cyfryngau Cymdeithasol.



Hyfforddiant i’r Grŵp Gweithredu: Mae’r gofynion hyfforddi ar gyfer y Grŵp
Gweithredu’n debygol o fod yn debyg ar draws y ddwy Sir. Lle bydd yn
berthnasol ac yn ymarferol, caiff y rhain eu trefnu a’u cyflawni ar draws y ddau
ranbarth. Fel arall, efallai y byddai’n fwy ymarferol i aelodau o’r Grŵp
Gweithredu o ogledd Gwynedd fynd i sesiynau hyfforddi Ynys Môn fel bod modd
cynnal sesiynau hyfforddi Gwynedd yn ne’r sir.



Ymweliadau astudiaeth y Grŵp Gweithredu: caiff aelodau o’r Grŵp
Gweithredu eu hannog i fynd ar ymweliadau astudiaeth i ranbarthau eraill yn y
Deyrnas Unedig a’r Undeb Ewropeaidd er mwyn dysgu a rhannu profiadau.
Bydd cyd-drefnu hyn rhwng dwy sir yn cynnig arbedion effeithlonrwydd.

64

Opsiynau yw’r uchod i’r Grwpiau Gweithredu newydd eu hystyried ar y sail y byddai’r
arbedion a wneir yn rhyddhau arian a swyddog prosiect ar gyfer animeiddio pen blaen.
Byddid yn pwysleisio na fyddai’r cydweithrediad yn ceisio cyfuno’r Cynlluniau
Gweithredu. Er hynny, dylid bod cydnabyddiaeth bod LEADER yn cael ei rhedeg ar
draws dwy sir gan yr un corff gweinyddol ac y dylid osgoi dyblygu ymdrechion os mai’r
un yw’r amcanion.
Cydweithrediad posib arall a ddilynir yn y misoedd i ddod fydd cydweithio gyda
Grwpiau Gweithredu Ceredigion a Phowys ym Mïosffer Dyfi a chyda Grŵp Gweithredu
Conwy yng nghyswllt Parc Cenedlaethol Eryri. Gellid bod cyfleoedd i gydweithio ar
agweddau animeiddio a gweinyddu gwaith cynnal gweithgareddau yn yr ardal hon.
Dyddiau cynnar iawn yw hi o ran cydweithio a cheir diweddariad yn dilyn rhagor o
drafodaethau.
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ADRAN 5 – GWERTH AM ARIAN

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag
5.1

Egluro sut mae’r gweithredoedd a’r gwariant arfaethedig a amlinellir
yn y Strategaeth yn gwneud y defnydd gorau o gronfeydd yr Undeb
Ewropeaidd. Egluro sut mae’r costau a gynhwysir yn rhesymol,
megis cost a nifer y staff sy’n ofynnol i gyflenwi’r gweithgareddau
arfaethedig.
Adrannau 3.4 a 4.0 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014
Mae manylion Adran 3.4 eisoes wedi’u rhoi yn Adran 3.4 y templed
hwn (Rhesymeg Ymyriad)

Proffiliau Cyflenwi Cyllidol

Ynghlwm mae Proffil Cyflenwi Cyllidol Gwynedd.

ADRAN 6 – DANGOSYDDION A CHANLYNIADAU

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag

Egluro sut mae’r Grŵp Gweithredu’n bwriadu cyflenwi’r
dangosyddion canlyniadau ac allbynnau a nodwyd a’r holl dargedau
cysylltiedig.
Adran 4.1 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014

6.1
Monitro a Chanlyniadau
Yn y tabl a ganlyn dynodir dosbarthiad allbynnau rhwng themâu.
Targed y Thema

1

2

3

4

5

Cydweithredol

Cyfanswm

Nifer yr astudiaethau
dichonoldeb:

1

4

3

1

1

2

12

Nifer y Rhydweithiau
sefydledig:
Nifer y swyddi a ddiogelwyd:

4

5

2

3

3

7

24

4

3

0

1

1

0

9

Nifer o weithgareddau peilot
a gynhaliwyd / gefnogwyd:
Nifer yr Hybiau cymunedol

24

19

14

9

12

7

85

5

2

8

2

3

0

20

Nifer o gamau lledaenu
gwybodaeth/ marchnata
Nifer y rhanddeiliaid yn

42

37

26

18

25

15

163

69

57

36

27

55

25

269
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cymeryd rhan
Nifer y cyfranogwyr a
75 59 35 25 35
14
243
gefnogir
Gan ei bod yn wirioneddol anodd nodi ymlaen llaw union natur yr allbynnau hyn,
mae’n bosib darparu rhestr ddangosol a chynrychioladol o’r gwir allbynnau.
Gwneir yr ymarfer ar gyfer themâu 1 a 2 isod er mwyn dangos bod allbynnau clir
nid yn unig yn cael eu hystyried ond eu bod hefyd yn hanfodol i gyflawni’r ffigyrau a
ddyfynnir uchod:Thema 1
Roedd Menter Môn yn gyfrwng i wella Llwybr yr Arfordir rhwng 1998 a 2003 ac
wedi hynny i ddod â’r prosiect i’r brif ffrwd gyda Chyngor Sir Ynys Môn ac mae
ganddo brofiad o waith arloesi cynnar gyda thwristiaeth arbenigol ar yr ynys. Mae
seiclo’n fudd economaidd aruthrol i Ynys Môn heddiw; flynyddoedd wedi iddo
ymddangos am y tro cyntaf yn LEADER II. Mae’n hanfodol bod LEADER yn
gwneud heddiw'r hyn fydd yn gyffredin yfory. Sef:










Saith dolen newydd ac iddynt thema ac sy’n codi o rwydwaith llwybrau
Llwybr Arfordirol Gwynedd i ychwanegu at y diddordeb mewn cerdded y tu
allan i’r tymor
Deg ar hugain o fusnesau’r sector twristiaeth yn cydweithredu er mwyn
bylchu gwariannau y tu allan i’r tymor gyda gwaith arloesi wedi’i dargedu
mewn marchnadoedd nad oeddynt wedi’u profi ynghynt
Cyfres o ddeuddeng digwyddiad, arddangosfa a seminar arloesi torfol yn
sefydlu adnodd arforol Gwynedd fel llwyfan ar gyfer entrepreneuriaid ifainc
sy’n sefydlu pum busnes newydd
Sefydlu cynllun cyllido torfol yng Ngwynedd trwy lwyfan digidol, i gynnwys
canfod trwy gymyla syniadau arloesol a datrysiadau arloesol i broblemau
Mewn ardaloedd ym mhellafoedd cefn gwlad, cynorthwyo i sefydlu
gwasanaethau twristiaeth gwyrdd / amgylchedd naturiol / amgylcheddol
ymhlith pobl ifanc yn y cymunedau hynny.
Cynhyrchu data-bas o bopeth a wneir neu a weithgynhyrchir gan bobl sydd
mewn ardaloedd sydd ym mhellafoedd cefn gwlad ac y mae posib eu
marchnata. Cynhyrchu data-bas o wasanaethau ac offer sydd ar gael i
gynhyrchwyr uchelgeisiol gael mynediad ato.
Comisiynu pum menter gweithgaredd preifat a newydd mewn busnesau ar y
tir ac a weithredir gan deuluoedd ffermio fel cynlluniau arbrofi gweithgaredd
Cynhyrchion newydd sy’n adeiladu ar rôl bwysig Gwynedd wrth galon y
Gymraeg.

Thema 2
Mae Menter Môn wedi bod yn gyfrwng i hwyluso a gweithredu ystod eang o
gynlluniau arallgyfeirio economaidd dros yr ugain mlynedd diwethaf ar draws
amrediad o sectorau. Mae modd cyflawni’r isod: Tri phrosiect sy’n ymwneud â chadw cig coch yn y sir
 Comisiynu pum cynnyrch bwyd arbenigol newydd sy’n cynorthwyo i frandio’r
Sir neu o bosib ranbarthau yn y Sir e.e. Penllyn, Eryri
 Cynorthwyo busnesau i sefydlu mewn cynhyrchion bwyd arloesol
 Sefydlu deg cynnyrch newydd o Wynedd gyda dyluniad a chrefft o safon
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uchel er mwyn cicdanio traddodiad crefftau newydd
Dros chwe blynedd i gadw 30 o israddedigion yn yr economi lleol yn
gweithio mewn busnesau yn y sectorau technoleg ddigidol neu ynni neu yn
eu sefydlu
Dros chwe blynedd i gynorthwyo 20 o bobl ifanc difreintiedig i weithgarwch
economaidd trwy fab-labs a’r clwb entrepreneuriaeth.
Meithrin cydweithrediad rhwng 25 o fusnesau hunangyflogedig er mwyn cael
mynediad at gontractau
Sicrhau arloesedd cydweithredol rhwng busnesau er mwyn dod â thri
chynnyrch newydd ymlaen i’w cyflwyno’n barod ar gyfer y farchnad
Datblygu pum cynnyrch ymchwil o Brifysgol Bangor i’w paratoi ar gyfer y
farchnad

Thema 3
Mae Menter Mon wedi bod yn gyfrwng i hyrwyddo dau drosglwyddiad gwasanaeth
a phedwar trosglwyddiad o asedau o Gyngor Sir Ynys Môn i’r trydydd sector dros y
pedair blynedd diwethaf. Y rhagolygon yw bod Cyngor Gwynedd yr un mor
awyddus i edrych i mewn i gyfleoedd tebyg. Mae modd cyflawni’r isod:








Gweithredu cynllun peilot cymunedol o ran trafnidiaeth wledig
Cynhyrchu ystod o fodelau busnes ar gyfer dulliau newydd o ddarparu
gwasanaethau mewn sectorau dan bwysau
Gweithredu tri o’r modelau hyn am gyfnodau arbrofol
Mynd â’r gwaith arloesi i’r brif ffrwd
Gweithio gyda saith darparwr yn y sector gwirfoddol er mwyn cynyddu eu
capasiti busnes
Troi pum darparwr gwasanaeth gwirfoddol presennol ac ad-hoc yn fusnesau
masnachu
Sefydlu dau fodel gwasanaeth i gynorthwyo’r rhai hynny sy’n anos i’w
cyrraedd trwy ganolfannau ffurfiedig
Cynhyrchu enghreifftiau o ugain o unigolion y mae eu bywydau wedi’u newid
gan ymyriad LEADER mewn pentrefi sydd ym mhellafoedd cefn gwlad

Thema 4
Rydym ar drothwy newid aruthrol mewn ynni adnewyddadwy ac arbed ynni yn y
gymuned. Bydd rhaglen LEADER 20124-20 yng Ngwynedd ar flaen y chwyldro
mewn ynni sydd o’n blaenau.
 Sefydlu siop un stop ynni adnewyddadwy ym Mhorthmadog er mwyn rhannu
gwybodaeth am arbedion effeithlonrwydd ynni, cynhyrchu ynni
adnewyddadwy’n lleol a’r defnydd a wneir yn lleol o ynni adnewyddadwy, yn
gwasanaethu 150 o ymholiadau’r mis.
 Penodi 12 Hyrwyddwr Ynni ar draws y sir
 Gweithredoedd ar yr ochr alw
 Ymgymryd â phum ymgyrch gostwng Carbon cymunedol a’u gweithredu,
gan ddefnyddio technoleg fonitro ac effeithlonrwydd, newid ymddygiad a
chynhyrchu ynni cymunedol fel arfau i ostwng ôl traed carbon yn y
gymuned. Bydd y gwaith hwn yn cynnwys: Ymgysylltu â phedair cymuned buddiolwyr, eu hasesu a’u dethol ar gyfer
gostyngiadau ôl-troed carbon o 20% erbyn 2020
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Sicrhau a chefnogi technoleg monitro defnydd a gynhyrchir yn lleol mewn tai
a busnesau sy’n cymryd rhan.
Cynnal gweithgareddau syml newid ymddygiad yng nghyswllt defnyddio ynni
mewn 5000 o gartrefi
Negodi gyda chyflenwyr offer a deunyddiau i gynhyrchu 12 dyfais arbed ynni
am bris rhatach ar gyfer eu defnyddio’n ehangach mewn 1500 o gartrefi a
busnesau yng Ngwynedd
Datblygu’r rhaglen Gwynedd Werdd – prosiect dan arweiniad y Cyngor
sydd wedi archwilio cyfleoedd ynni adnewyddadwy trwy wneud y mwyaf o
adnoddau naturiol y rhanbarth, yn cynnwys:Asesu a datblygu’r holl brosiectau ynni cymunedau cyfredol sydd wrthi’n
cael eu datblygu a chatalyddu eu cynnydd trwy rwystrau
Hyrwyddo manteision tirfeddianwyr preifat sy’n rhentu tir ar gyfer cynhyrchu
ynni adnewyddadwy cymunedol.
Erbyn diwedd y cyfnod chwe blynedd bydd LEADER wedi chwarae rôl
sylweddol wrth sefydlu wyth cynhyrchiad ynni adnewyddadwy cymunedol.

Thema 5
Y thema hon yw’r ardal dwf fawr arall a’r twf sydyn yn yr economi. Bydd LEADER
yn
 Dethol ac yn treialu tri ymateb arloesol i fannau gwan – yn benodol felly ar
gyfer y rhai sydd wedi’u heithrio’n ddigidol.
 Sefydlu a gweinyddu cyrsiau cefnogi TG mewn pum ardal wledig a
difreintiedig yng Ngwynedd sydd wedi’u targedu ar gyfer y rhai dros 50 a’r
rhai sy’n ddifreintiedig gan weithio gyda chyflenwyr i roi offer yn rhatach ac i
ni roi cymorth ariannol mewn achosion o galedi a brofwyd.
 Dylunio a gweithredu pedwar modiwl o wersi dwyieithog i gael mynediad at
wasanaethau dros y rhyngrwyd; mynd i’r afael ag unigrwydd a chyfathrebu
gyda rhwydweithiau eraill o ddiddordeb.
 Mae’r thema ddigidol yn nodweddiadol anodd ei nodi ymlaen llaw ac mae
llawer yn dibynnu ar gynnydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno’r band eang
cyflym iawn. Y disgwyliadau sylfaenol yw’r canlyniadau uchod.
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6.2

Cynllun Gwerthuso

Bydd gan gynllun gwerthuso Menter Môn ar gyfer Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd
ddwy brif elfen:
a) Rhoi Trefn Fewnol Gronnus ar Gynnydd
Bydd gan fonitro mewnol o werthuso meintiol ac ansoddol y proffil cyflenwi canlynol:
1. Sefydlu Dangosyddion Gwaelodlin ar gyfer pob thema. I'w gwblhau erbyn
diwedd mis Mehefin 2015. I gynnwys:
a) Adnabod paramedrau a dangosyddion sy'n berthnasol i bob thema
b) Nodi ffynonellau data ar gyfer y paramedrau a’r dangosyddion hyn
c) Cywain y data ar gyfer pob thema
d) Coladu a chyflwyno gridiau gwaelodlin
2. Sefydlu system casglu data ar gyfer casglu cynnydd yn erbyn pob
dangosydd.
3. Uno dangosyddion i’r holl themâu trawsbynciol (CCT). I'w gwblhau erbyn
Gorffennaf 2015.
4. Uno dangosyddion Cyffredin y Cynllun Datblygu Gwledig - i'w gwblhau
erbyn diwedd Gorffennaf 2015.
5. Dosrannu cyfrifoldebau i sicrhau bod dealltwriaeth o fynediad i’r system
cofnodi data system, a’i bod yn cael ei diweddaru bob wythnos – i’w gwblhau
erbyn diwedd mis Gorffennaf 2015.
6. Sefydlu systemau ansoddol ar gyfer asesu perfformiad o ran ymgysylltu a
chyfranogi – i’w gwblhau erbyn diwedd mis Medi 2015.
7. Sefydlu systemau ar gyfer cyfarfod chwarterol y tîm gwerthuso ac adrodd
yn flynyddol ar werthuso cronnus - i'w gwblhau erbyn diwedd mis Gorffennaf
2015.
Er mwyn gwneud gwerthusiad sy’n ystyrlon ac sy'n cyfrannu at broses fonitro
barhaus, mae'n bwysig nodi y bydd pob gweithgaredd newydd a awdurdodwyd i'w
cymeradwyo, a osodwyd yn erbyn pob Nod penodol o fewn pob thema, angen
gosodiad o asesiad cyflwr gwaelodlin o'r sefyllfa lle mae'r arloesedd i'w ddefnyddio.
Y rhain yw’r gwaelodlinau rydym yn awr yn eu holi, felly pan mae gweithred neu
arloesedd neu newid gwasanaeth neu gynnyrch newydd wedi ei gwblhau, mae
cymharydd gwaelodlin ar gael a all helpu i’w gwerthuso’n feintiol ac ansoddol yn
barhaus, gan gyfrannu data at y swyddogaeth fonitro, ac yn gronnus at y
gwerthusiad cyffredinol
b) Gwerthusiad Annibynnol Allanol
Mae Cynlluniau Datblygu Gwledig blaenorol yng Ngwynedd wedi’u harfarnu gan
ymgynghorwyr allanol. Mae’r rhain wedi bod yn fodd i gynorthwyo’r Grŵp
Gweithredu gydag effaith amryfal weithgareddau yn ogystal â chyfeiriad prosiectau’r
dyfodol, yn cynnwys y Strategaeth hon. Bydd dull gweithredu penodi ymgynghorwyr
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addas i arfarnu’r rhaglen LEADER newydd yng Ngwynedd yn parhau.
Cynhaliodd y fethodoleg arfarnu a fabwysiadwyd yn flaenorol waith ymchwil eilaidd
a sylfaenol ac arfarnodd y broses a’r effaith. Seiliwyd y casgliadau ar dystiolaeth ac,
felly, cynhaliwyd cyfweliadau gyda’r holl randdeiliaid gan gynnwys rheolwyr, y tîm
cyflenwi a chyfranogwyr. Y gred yw mai pwrpas creiddiol arfarniad yw mesur effaith
a chynorthwyo prosiectau i wella, canfod beth sydd yn gweithio’n dda a pham.
Bydd gwerthuso yn eitem ar agenda'r cyfarfod GGLl cyntaf a bydd Menter Môn fel y
Corff Gweinyddol yn gwneud argymhelliad ar sail y canllawiau ysgrifenedig ar
werthusiadau lefel leol a baratowyd gan dîm Ymchwil, Monitro a Gwerthuso WEFO.
Bydd Swyddogion o'r Corff Arweiniol ac aelodau'r GGLl hefyd yn mynychu gweithdai
hyfforddiant ar y broses werthuso, os yw'n berthnasol.
Bydd cytuno ar y fethodoleg werthuso a'r fframwaith yn gynnar yng nghyfnod y
rhaglen (o fewn 6 mis) yn sicrhau ei bod yn ategu gweithgaredd. Bydd pawb sy'n
ymwneud â chyflwyno prosiectau yn sicrhau bod yr holl wybodaeth a ystyrir yn
hanfodol yn cael ei chofnodi a'i darparu mewn fformat addas. Bydd buddiolwyr hefyd
yn cael gwybod am y fethodoleg werthuso, ynghyd â rhanddeiliaid a phartneriaid
cyflenwi. Bydd hyn yn gwarantu bod y gwerthusiad yn cael ei ystyried yn rhan
annatod o'r Rhaglen LEADER yng Ngwynedd.

Yn y diagram isod nodir sut y cynhaliwyd yr arfarniad blaenorol ar y Cynllun
Datblygu Gwledig a’n bwriad yw efelychu dull tebyg ar gyfer rhaglen nesaf LEADER
yng Ngwynedd.
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Cyfnod 1
Sefydlu arfarniad a gwaelodlin
Cyfarfod cychwynnol
Datblygu’r fframwaith arfarnu
Sefydlu gwaelodlin
Adolygu gweithdrefnau monitro

Cyfnod 2: Gwaith Maes Gwerthuso
Arfarniad Interim
Cyfweliadau gyda
rhanddeiliaid strategol
Cyfweliadau gyda’r timau
cyflenwi prosiect
Cyfweliadau gyda buddiolwyr
Adolygu’r wybodaeth fonitro

Pellter mesuredig a
deithiwyd gan:
Y Bartneriaeth
Timau Cyflenwi
Buddiolwyr

Arfarniad Interim
Cyfweliadau gyda
rhanddeiliaid strategol
Cyfweliadau gyda’r timau
cyflenwi prosiect
Cyfweliadau gyda
buddiolwyr
Adolygu’r wybodaeth fonitro

Cadw mewn
cysylltiad – cyfarfod
diweddaru

Cyfnod 3: Adolygu cyfleoedd
Adolygiad o weithgareddau eraill y Cynllun
Datblygu Gwledig yng Nghymru
Cyfarfodydd gyda phartneriaid posib
Cyfnod 4: Dadansoddi ac adrodd
Dadansoddiad
Cyfarfodydd triongli ac adroddiadau drafft a
therfynol

Bydd pawb sy’n ymwneud â chyflenwi gweithgareddau yn diogelu y bydd yr holl
wybodaeth a ystyrir yn hanfodol yn cael ei gofnodi ac yn cael ei roi ar ffurf addas ac
yn gyson trwy gydol y Rhaglen. Byddir hefyd yn rhoi gwybod i fuddiolwyr am y
fethodoleg arfarnu, ynghyd â rhanddeiliaid a phartneriaid cyflenwi. Fel hyn byddir yn
gwarantu yr ystyrir bod yr arfarniad yn gynhenid i’r rhaglen LEADER yng Ngwynedd.
Bydd y fethodoleg arfarnu’n sicrhau y cesglir o leiaf y data sylfaenol a ganlyn, gyda
data ychwanegol yn ôl y gofyn:
 Enw
 Manylion Cyswllt
 Dyddiad Geni
 Rhywedd
 Iaith
 Grŵp Oedran
 Statws Cyflogaeth
72



Ethnigrwydd
ADRAN 7 – ADDASRWYDD BUDDSODDI

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag

Egluro’r angen a’r galw am y Grŵp Gweithredu a’r gweithredoedd a
nodir yn y Strategaeth ac a yw’r galw hwn eisoes yn cael ei fodloni
trwy ddarpariaeth gyfredol. Egluro sut y bydd y Grŵp Gweithredu’n
gallu cyflenwi’r gweithgaredd arfaethedig yn llwyddiannus.
Adrannau 3.2 a 3.3 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014

7.1
Disgrifiad o’r broses o ddwyn y gymuned i mewn wrth ddatblygu’r
strategaeth

Ymgynghoriad
Cynhaliwyd yr ymgynghoriad cymunedol gan swyddogion o Fenter Môn, y Corff
Gweinyddol a enwebwyd yng Ngwynedd. Roedd dwy fantais i hyn:
 Roedd y swyddogion wedi cyflenwi prosiectau blaenorol y Cynllun Datblygu
Gwledig yng Ngwynedd ac, o’r herwydd, roeddynt yn gyfarwydd â rhwydweithiau
rhanddeiliaid, sefydliadau partneriaid a buddiolwyr blaenorol. At hyn, roedd y bobl yr
ymgynghorwyd â nhw yn gwybod am y staff ac, felly, roedd trafodaethau’n fwy
cytbwys a chynhyrchiol nag y byddant wedi bod fel arall.
 Mae’r broses ymgynghori’n parhau trwy gyfnod cyflenwi’r rhaglen LEADER. O’r
herwydd, mae manteision amlwg i sefydlu perthynas yn ystod y cyfnod ymgynghorol
y mae modd ei datblygu trwy’r cyfnod cyflenwi. Fel hyn sicrheir y cynhelir
momentwm y prosiect.
Wavehill oedd yn arwain yr ymgynghoriad â Phartneriaeth Economaidd Gwynedd
(PEG). Gan eu bod wedi ymwneud ag arfarnu rhaglen flaenorol y Cynllun Datblygu
Gwledig, roeddynt mewn lle da i arwain aelodau PEG trwy ymgynghoriad er mwyn
adnabod nodau ac amcanion ar gyfer rhaglen nesaf LEADER o fewn y themâu a
nodwyd. Bu iddynt hefyd gynnal dadansoddiad SWOT mewn partneriaeth â PhEG
a fwydodd i mewn i’r Strategaeth.
Pobl yr ymgynghorwyd â nhw
Rhaid wrth weithredu’n eang gyda’r ymgynghoriad LEADER sy’n ymgysylltu â
chynulleidfa eang gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau. Er mwyn sicrhau bod yr
ymgynghoriad yn gynhwysol a chytbwys penderfynwyd nodi pedwar prif gategori o
bobl y byddid yn ymgynghori â nhw, roedd angen cynrychiolaeth deg ar gyfer pob
un. Amlinellir y categorïau yn y tabl isod:
Grŵp Targed
 Merched
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Pobl Ifanc
Siaradwyr Cymraeg
Mentrau micro a bychain
Lleiafrifoedd Du ac Ethnig
Y tan-gyflogedig

Thematig
 Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol
 Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 Ynni adnewyddadwy ar lefel leol
 Manteisio ar dechnoleg ddigidol
Sector
 Ffermio
 Twristiaeth
 Manwerthu
 Menter gymdeithasol
 Gwirfoddol
 Cymuned
Daearyddol
 Arfon
 Dwyfor
 Meirionnydd
 Ucheldiroedd
 Arfordirol
Mewn gwirionedd, roedd pobl yr ymgynghorwyd â nhw (unigolion neu grwpiau) yn
aml yn cynrychioli mwy nag un categori e.e. siaradwr Cymraeg o’r ucheldir â
diddordeb mewn ynni adnewyddadwy. Fodd bynnag, roedd yr ymarfer hwn yn
bwysig i sicrhau nad oedd bylchau yn y broses.
Methodoleg Ymgysylltu
Mae modd gosod y dulliau ymgysylltu a fabwysiadwyd mewn tri chategori. Roeddynt
fel a ganlyn:
Cynllun Cyfathrebu
Paratowyd cynllun cyfathrebu a adnabu’r bobl yr ymgynghorwyd â nhw, y Grwpiau
Targed a’r cyswllt â’r Cynllun Datblygu Gwledig. Mae copi o’r cynllun i’w weld dros y
ddalen.
Categori
Dull / dulliau
Gweithred
1
Ymgynghoriad un-i-un
Cyfweliadau gydag unigolion allweddol
yn cynrychioli categorïau o’r bobl yr
ymgynghorwyd â nhw ac a drefnwyd
ymlaen llaw oedd y rhain. Cawsant
wybodaeth am raglen LEADER cyn y
cyfarfod yn ogystal ag amlinelliad o’r
pwyntiau trafod allweddol.
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2

Trafodaethau grŵp

Trafodaeth gyda rhwydweithiau a
grwpiau oedd yn cynrychioli categorïau
o’r bobl yr ymgynghorwyd â nhw oedd y
rhain. Unwaith eto cawsant wybodaeth
am raglen LEADER cyn y cyfarfod yn
ogystal ag amlinelliad o’r pwyntiau
trafod allweddol.
Swyddogion prosiect Menter Môn a
gawsant eu dewis yn seiliedig ar eu
profiad a’u gwybodaeth o weithio gyda
grŵp neu sector targed oedd yn arwain.

Ymgysylltu’n ehangach
Cydnabyddir bod y ddau ddull cyntaf yn
eithaf unigryw ac y bu’n rhaid i broses
 Dyddiau “galw heibio”
LEADER roi i’r gymuned ehangach yng
wythnosol yn Swyddfa
Ngwynedd gyfle i fwydo i mewn i’r
Porthmadog i unigolion
Strategaeth. Cydnabyddir nad oedd y
drafod y prosiect a
dull hwn yn golygu ymgynghoriad dwy
gweithgareddau posib.
ffordd ystyrlon ond mae, fodd bynnag,
 Arolygon electronig (gan
ddefnyddio survey monkey). yn gyfle da ar gyfer ymgysylltiad
cychwynnol a gaiff ei ddatblygu yn
 Ymgysylltu â’r cyfryngau
ystod y cyfnod gweithredu.
cymdeithasol e.e. ymgyrch
twitter
#gwyneddopportunites
Cynllun Cyfathrebu
Paratowyd cynllun cyfathrebu a nododd y bobl yr ymgynghorwyd â nhw, y Grwpiau
Targed a’r cyswllt â’r Cynllun Datblygu Gwledig. Mae copi o’r cynllun i’w weld dros y
ddalen.
3
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Pwy
Grwpiau / Sectorau Targed
Ymgynghoriad Cyhoeddus – Plas Tan-y-Bwlch – 23/07/14.

Cyswllt â Thema’r CDG:

PEG / Grŵp Gweithredu Lleol

Merched, Siaradwyr Cymraeg, Mentrau
Canolig a Bychan ac amrywiaeth o sectorau.
Ymgynghoriadau un-i-un a Chyfarfodydd Grŵp

Cyffredinol

Undebau Ffermio:
Cynrychiolwyr yr Undeb Cenedlaethol yr
Amaethwyr ac Undeb Amaethwyr Cymru
Adran Fusnes Cyngor Gwynedd –

Ffermwyr, Pobl ifanc, merched

Cyffredinol

Twristiaeth, Cymuned Fusnes, cymunedau lleol,
agenda tlodi
Unigolion, cymunedau lleol, Siaradwyr Cymraeg,
Merched, agenda tlodi
Unigolion, cymunedau lleol, Siaradwyr Cymraeg,
Merched, agenda tlodi.

Pawb

Adran Adfywio Cyngor Gwynedd–
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol –

Cyngor Gwirfoddol Gwynedd - Mantell
Gwynedd.
Fforwm Menter Gymdeithasol Gwynedd
Ffederasiwn Busnesau Bychain Cadeirydd Cangen Gwynedd.
Grŵp Llandrillo Menai
Hunaniaith – Uned hyrwyddo’r Gymraeg
Parc Cenedlaethol Eryri
Cyfoeth Naturiol Cymru
DEG (Datblygu Egni Gwledig)
Ynni’r Fro – Rheolwr Prosiect Ynni
Cynaliadwy

Sector Gwirfoddol, cymunedau lleol, unigolion,
agenda tlodi.
Sector Gwirfoddol, Menter Gymdeithasol, 3ydd
Sector, Cymunedau lleol, agenda tlodi
Cymuned Fusnes
Sector addysg
Siaradwyr Cymraeg
Ardal ddaearyddiaeth
Newid hinsawdd, Cyflenwad ynni a thanwydd,
Ymgynghorwyr amgylcheddol
Ymgynghorydd ynni adnewyddadwy
Busnesau ynni

Pawb
Ychwanegu gwerth,
Ynni Adnewyddadwy
Cymunedol
Pawb
Pawb
Pawb
Pawb
Ychwanegu gwerth
Technoleg ddigidol
Pawb
Ychwanegu gwerth
Ynni cymunedol
Ynni cymunedol
Ynni cymunedol
Datblygiad Cyn-fasnachol
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Partneriaeth Amgylcheddol Gwynedd

Busnesau ynni, sefydliadau, unigolion

Antur Aelhaearn

Cwmni ynni cymunedol

Gwahoddiad e-bost i gwblhau holiadur ar lein
Ffermwyr Ieuainc
Pobl Ifanc, ffermwyr, Siaradwyr Cymraeg
Cynllun Cyfenter
3ydd Sector
Rhwydwaith Busnes Gwynedd
Cymuned Fusnes
Cynghorau Tref, Cyngor Cymuned a
Cymunedau Cymreig Lleol
Chynghorwyr Sir
Fforwm Gelfyddydau Gwynedd
Unigolion a busnesau celf a chrefft

Ffermwyr

Ffermwyr, Pobl Ifanc, merched, Cymunedau

Cynhyrchwyr / Crefftau

Merched, Siaradwyr Cymraeg, Lleiafrifoedd ethnig

Busnesau Gwledig a Thwristiaeth

Unigolion, Mentrau Canolig a Bychan, Siaradwyr
Cymraeg, Busnesau sector gwahanol
Unigolion, busnesau, cymunedau
Busnesau

Prifysgol Cymru Bangor / Pontio
Maneg Cyf

Buddiolwyr Band Eang Cyflym Iawn

Gwynedd Digidol

Unigolion, busnesau, Siaradwyr Cymraeg,
merched, pobl hŷn, Pobl dduon a Lleiafrifoedd
Ethnig
Busnesau, unigolion, cymunedau lleol

Y Cyhoedd

Unigolion, busnesau, cymunedau lleol

Datblygiad Cyn-fasnachol
Ychwanegu gwerth
Ynni cymunedol
Ynni cymunedol

Pawb
Pawb
Pawb
Pawb
Ychwanegu gwerth
Technoleg ddigidol
Datblygiad Cyn-fasnachol
Cyffredinol
Ychwanegu gwerth
Datblygiad Cyn-fasnachol
Technoleg ddigidol
Pawb
Pawb
Ychwanegu gwerth
Datblygiad Cyn-fasnachol
Technoleg ddigidol
Technoleg ddigidol

Technoleg ddigidol
Datblygiad Cyn-fasnachol
Pawb
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Yr Ymgynghoriad
Penderfynwyd osgoi cwestiynau caeedig un ai fel rhan o’r holiadur neu mewn
trafodaethau wyneb-yn-wyneb. Er bod hyn yn fwy o her wrth ddadansoddi
canlyniadau roedd yn cynnig i bobl yr ymgynghorwyd â nhw gyfle i roi atebion mwy
ystyrlon. Roedd y prif gwestiynau a gynhwyswyd yn yr holiadur a’r arweiniad i
drafodaeth fel a ganlyn:
 Beth ydych chi’n ystyried yw cryfderau Gwynedd y gall cymunedau adeiladu
arnynt?
 Beth ydych chi’n ystyried yw cryfderau eich cymuned chi y gellir adeiladu
arnynt? Gall hon fod yn gymuned ddaearyddol neu gymuned o ddiddordeb.
 Beth yw’r heriau mwyaf sy’n wynebu cymunedau yng Ngwynedd?
 Oes gennych unrhyw syniadau penodol ar gyfer prosiectau a fyddai o fudd i’ch
cymuned?
 A fyddech cystal ag ymhelaethu ar unrhyw un o’r pwyntiau blaenorol neu os
oes gennych unrhyw sylwadau neu syniadau eraill y byddech yn dymuno eu
cynnwys yn y Strategaeth yn yr adran hon.
Ynghlwm mae copi o’r holiadur (atodiad 2) a’r arweiniad i drafodaeth (atodiad 3)
ynghyd â throsolwg o’r canlyniadau yn atodiad 4.
Rhoes yr ymatebion a dderbyniwyd fel rhan o’r ymgynghoriad un mewnbwn i
gasglu’r dystiolaeth oedd yn ofynnol wrth gwblhau’r dadansoddiad SWOT a llunio’r
strategaeth.
Yn ystod mis Gorffennaf 2014, anfonwyd gwahoddiad at bawb ar y cynllun
cyfathrebu i gwblhau’r arolwg ar lein. Cawsom gyfanswm o 307 o arolygon oedd
wedi’u cwblhau ar lein yn ogystal â 15 cyfweliad un-i-un. Mae sgriptiau’r cyfweliadau
un-i-un wedi’u cynnwys yn atodiad 5.
Isod ceir crynodeb o ymateb i’r arolwg ar lein:
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Ydych chi'n ateb yr arolwg hwn fel / Are you answering the
survey as:
Rhywun sy'n byw yng Ngwynedd / Someone who lives in Gwynedd
Rhywun sy'n gweithio yng Ngwynedd / Someone who works in
Gwynedd
Grŵp Cymunedol / Community Group
Menter Gymdeithasol / Social Enterprise
Busnes Preifat / Private Business
Sefydliad Sector Cyhoeddus / Public Sector Organisation
Cymuned o Ddiddordeb e.e. Undeb Amaethyddol, Rhwydwaith
Fusnes / Community of interest i.e. Farming Union, Business
Network
Grŵp gwirfoddol / Voluntary group
Arall (Manylwch) / Other (please specify)

69.8%
48.8%
8.6%
6.0%
43.9%
4.7%
1.7%
6.6%
3.7%

Pa rai o'r sectorau isod, os o gwbl, ydych chi'n eu cynrychioli /
Which, if any, of the following sectors do you represent?
Twristiaeth / Tourism
Diwylliant / Heritage
Amaeth neu Goedwigaeth / Farming or Forestry
Bwyd a Diod / Food and Drink
Manwerthu / Retail
Celf a Chrefft / Arts and Craft
Gweithgynhyrchu / Manufacturing
Cymunedol neu Wirfoddol / Community or Voluntary
Sefydliad trydydd sector / 3rd Sector organisation
TGaCH / ICT
Arall (Manylwch yma) / Other (please specify)

43.2%
13.3%
18.2%
21.6%
17.4%
14.8%
9.1%
22.0%
8.7%
1.9%
20.5%

Denodd y cwestiwn penagored “Oes gennych unrhyw syniadau penodol a fyddai o
fudd i’ch cymuned?” 142 o ymatebion yn llawn syniadau diddorol sy’n procio’r
meddwl ac y gellid yn hawdd eu dilyn trwy’r rhaglen LEADER. Fodd bynnag, mae’n
werth nodi hefyd bod yr ymatebion yn amrywio’n sylweddol iawn ac yn cynnwys
materion eang y byddai’n amhosib mynd i’r afael â nhw yn rhaglenni LEADER 20152020. Wrth ddadansoddi’r canlyniadau roedd hefyd ymwybyddiaeth o’r risg gynhenid
o fias yn y canlyniadau oherwydd y sianelau dosbarthu a ddefnyddiwyd. Yn ystod
cyfnod animeiddio’r rhaglen, bydd yn hanfodol rheoli disgwyliadau’r rhaglen i
gymunedau.
Mae ymatebion yr arolwg wedi creu banc o syniadau ac ymgysylltiad â chyfranogwyr
lleol posib a dylent gynorthwyo i symud gweithgaredd posib ymlaen yn gynt. Bydd y
deialog gyda’r cyfranogwyr yn gymorth i’r rhaglen LEADER.
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Yr Ymgynghoriad wedi’r Strategaeth
Rhaid edrych ar yr ymgynghoriad a amlinellir uchod fel cam un a gynhaliwyd er
mwyn bod o gymorth i’r Strategaeth ac o fewn amser cyfyngedig. Fodd bynnag, er
mwyn cydymffurfio gydag ethos LEADER a sicrhau bod y Grŵp Gweithredu newydd
yn cymryd cyfrifoldeb o’r Strategaeth, ein bwriad yw parhau gyda’r ymgynghoriad
strwythuredig hyd fis Rhagfyr 2014. Wedi hynny bydd y Strategaeth yn cael ei
diwygio gyda mewnbwn gan y Grŵp Gweithredu newydd.
Y bwriad yw bod ail gam yr ymgynghoriad yn gwneud llawer mwy o ddefnydd o
grwpiau ffocws, gyda phwyslais ar y pum thema. Bydd y wybodaeth a gasglwyd yn
ystod cam un yn llwyfan ar gyfer rhagor o drafodaethau yn ystod yr ail gam. Y
disgwyl yw y bydd ail gam yr ymgynghoriad yn ei gwneud yn bosib i’r Grŵp
Gweithredu ychwanegu mwy o ddyfnder ac eglurhad i’r strategaeth yn hytrach na
gwneud diwygiadau eang yn ogystal ag adnabod amrywiaethau daearyddol mewn
pwyslais rhwng yr amcanion a nodwyd.

7.2
Bydd dadansoddiad SWOT yn dangos anghenion datblygu a photensial
yr ardal arfaethedig
Seilir y dadansoddiad SWOT ar yr ymateb i’r ymgynghoriad eang (grŵp / un-i-un a
holiadur) yn ogystal ag ar adolygiad o ddogfennau polisi lleol a rhanbarthol ac
adolygiad o’r dystiolaeth ystadegol. Mae angen rhagor o waith ymchwil i feintioli’r
dadansoddiad a gwneir hyn unwaith y bydd y Strategaeth wedi’i chymeradwyo a’i
hymgorffori. Crynhoir y cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a’r bygythiadau sy’n cael
effaith ar Wynedd yn y tabl a ganlyn.
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Cryfderau
 Ardaloedd o olygfeydd hardd,
bywyd gwyllt naturiol ac
amgylchedd mynyddig,
arfordirol a gwledig.
 Ardaloedd o arwyddocâd byd
eang gan gynnwys Parc
Cenedlaethol Eryri a Bïosffer
Dyfi.
 Llwybr arfordirol yn rhedeg
trwy rai o leoliadau mwyaf
deniadol ac eiconig e.e.
cestyll, Porth Dinllaen a
Phortmeirion.
 Brand amlwg “Mynyddoedd a
Môr” gyda phresenoldeb
llwyddiannus y cyfryngau
cymdeithasol.
 Toreth o adnoddau naturiol
e.e. gwynt, llanw, biomas, haul
a dŵr.
 Hunaniaeth ddiwylliannol ac
ieithyddol gref

Gwendidau
 Tlodi tanwydd – Adroddiad
Sustrans yn awgrymu bod dros
50% o bobl yng Ngwynedd yn
gorfod gwario dros 10% o’u
hincwm ar gostau ynni a
rhedeg car.
 Pobl ifanc yn mudo o’r sir yn
enwedig felly fyfyrwyr sy’n
mynd i Brifysgolion y tu allan i’r
ardal.
 Poblogaeth sy’n heneiddio ac
sy’n llai economaidd weithgar
a mwy o alw ar y
gwasanaethau cyhoeddus.
 Dim swyddi o ansawdd ac sy’n
talu’n dda a chanfyddiad nad
oes llawer o obaith cael gyrfa
yn y sir.
 Gorddibyniaeth ar y sector
cyhoeddus am gyflogaeth
uniongyrchol neu drwy waith
contract.

 Enghreifftiau gwych o
gymunedau lleol yn gweithio i
wella eu hardal e.e. Llithfaen,
Ffestiniog.

 Dim sgiliau ac adnoddau yn y
sector preifat i dendro am
gontractau lleol (38% o
dendrau’r Cyngor wedi’u
dyfarnu i fusnesau lleol)

 Naws bod y Sir yn cynnig

 Anodd cael mynediad at

Cyfleoedd
 Cael mwy o werth arfordirol o
Lwybr Arfordirol Gwynedd
trwy gryfhau cysylltiadau
gyda busnesau lleol (e.e.
Penfro, Ynys Môn)


Cael mwy o werth
economaidd o asedau
amgylcheddol, diwylliannol a
threftadaeth y rhanbarth trwy
gynhyrchion a gwasanaeth
newydd.



Sefydlu’r iaith fel ased a
phwynt gwerthu unigryw yn y
diwydiant twristiaeth.



Defnyddio rhagor ar
dechnoleg ddigidol fel bod
modd i dwristiaid gael
gwybodaeth ac annog y
gymuned ehangach i’w
chefnogi.



Cadw’r bobl ifanc mwyaf abl
trwy greu a chynnal
cysylltiadau cryfach gyda’r
economi.



Cynyddu gwariant y cwsmer
yn y sector twristiaeth trwy
annog cydweithrediad rhwng
darparwyr twristiaeth,
manwerthwyr a’r sector

Bygythiadau
 Toriadau mewn gwariant yn y
sector cyhoeddus yn arwain at
lai o wasanaethau a
diswyddiadau.
 Costau ynni’n codi yn cael
effaith ar gostau cyflenwi,
cynhyrchu a phrosesu
nwyddau.
 Newid hinsawdd e.e. llifogydd,
erydiad arfordirol, effaith ar
ffermio.
 Mae amaethyddiaeth Cymru’n
fregus o ran cefnogaeth
ariannol yr Undeb Ewropeaidd
a newidiadau yng nghyfradd
gyfnewid yr Ewro.
 Biwrocratiaeth Ganfyddedig y
sector cyhoeddus yn cael
effaith ar gynnydd e.e.
penderfyniadau cynllunio.
 Rheolau cynllunio caeth ym
Mharc Cenedlaethol Eryri.
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ansawdd bywyd a lles da.
 Cyrchfan twristiaeth cryf, gan
gynnwys treftadaeth (cestyll,
Mabinogion), sector
gweithgareddau awyr agored
ffyniannus (Zipworld) a
chalendr digwyddiadau sydd
wedi ennill ei dir (Wakestock,
Portmeirion, gŵyl bwyd a diod,
Ras y Wyddfa ac Etape Eryri).
 Sector bwyd a diod lleol
llewyrchus gyda
marchnadoedd cynnyrch
poblogaidd e.e. Marchnad
Porthmadog a Marchnad Eryri.
 Sector menter gymdeithasol
llwyddiannus gyda thros 30 o
fentrau cymdeithasol yn
cynnwys e.e. Antur Waunfawr,
Seren Cyf, Gisda
 Sector gwirfoddol bywiog yn
enwedig felly mewn iechyd
ataliol, gofal a lles
 Prifysgol Bangor o ran
buddsoddiad yn yr economi
lleol, adnodd academaidd /
ymchwil a chanolfan ddysg i
bobl ifanc mwyaf academaidd
y rhanbarth.

wasanaethau mewn ardaloedd
gwledig e.e. iechyd, hamdden,
ysgolion

lletygarwch.


Cadw arian yn lleol trwy
gefnogi busnes i
gydweithredu er mwyn
ymateb i gyfleoedd tendro
yng Ngogledd Cymru e.e.
Wylfa Newydd, Morlais



Datblygu cyfleusterau
prosesu bwyd a rennir fel bod
modd i gynhyrchwyr bwyd
arbenigol godi eu cynnyrch i
farchnad ehangach e.e.
potelu, labelu, dosbarthu ac
ati.



Gwella profiad (a gwariant)
ymwelwyr trwy roi mwy o
broffil i fwyd, diod a chrefftau
lleol a gwell mynediad atynt.



Ailsefydlu trefi marchnad fel
canolfannau rhanbarthol a
thynnu sylw at y natur
unigryw / gwahaniaeth trwy
gynhyrchion lleol, y
dreftadaeth a’r iaith ac ati.



Defnyddio mwy ar ffynonellau
ynni adnewyddadwy trwy
gefnogi cadwyni cyflenwi lleol
e.e. twf biomas, ei brosesu, ei
gyflawni a’i ddefnyddio.

 Dim capasiti i brosesu bwyd a
diod yng Ngwynedd h.y. lladddai, cyfleusterau potelu a
labelu.
 Mae mewnfudwyr i’r Sir yn
cael effaith negyddol ar
hunaniaeth ieithyddol a
diwylliannol yr ardal.
 Dirywiad Stryd Fawr y Sir gyda
nifer fawr o eiddo gwag a
siopau elusennol.
 Gwariant manwerthu isel
ymhlith twristiaid i Wynedd o
gymharu ag ardaloedd eraill y
Deyrnas Unedig.
 Darpariaeth wael ar gyfer
grwpiau sy’n ymweld â’r ardal
o ran lleoedd i aros a phethau
i’w gwneud.
 Dim cysylltiad band eang a
derbyniad ffôn symudol mewn
rhai ardaloedd o’r Sir.
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 Cysylltiad da gyda Gwynedd
ymhlith yr ardaloedd cyntaf
yng Nghymru i gael y band
eang cyflym iawn.



Datblygu’r defnydd a wneir o
adeiladau segur mewn
ardaloedd gwledig fel
canolfannau cyflenwi
gwasanaethau h.y. neuaddau
pentref, siopau cymunedol,
gofodau gwaith, mynediad at
dechnoleg ddigidol.
Cefnogaeth bosib cynghorau
cymuned.



Gwella / cynyddu’r gwaith o
ddarparu gwasanaethau trwy
ddefnyddio mentrau
cymdeithasol sefydledig e.e.
iechyd, gofal, lles.



Creu siop un stop ynni
adnewyddadwy i bawb
(busnesau, perchenogion tai,
grwpiau cymunedol) rannu
gwybodaeth, creu
cysylltiadau gyda chynlluniau
presennol ar gyfer mwy o
gefnogaeth arbenigol e.e.
Ynni’r Fro, Adfywio Cymru,
Cyswllt Ffermio



Adnabod a datblygu
cynhyrchion a gwasanaethau
gan ddefnyddio sgiliau sy’n
gysylltiedig â dwyieithrwydd
e.e. meddalwedd, dyluniad
cyfieithu ac ati.
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ADRAN 8 – THEMÂU CYFFREDIN

Disgrifiad

Yn
gysylltiedig
ag

8.1

Egluro sut y bydd y Grŵp Gweithredu’n gwneud y mwyaf o’i
gyfraniad i themâu cyffredin Cyfle Cyfartal, Datblygiad Cynaliadwy a
Mynd i’r Afael â Thlodi.
Adrannau 3.6 a 3.7 Canllawiau’r Strategaeth Mehefin 2014

THEMÂU CYFFREDIN

Themâu Cyffredin Cyfle Cyfartal gan gynnwys Cydbwysedd Rhywedd ac
Eithrio Cymdeithasol.
Bydd yr isod yn cael eu cynllunio, eu hannog, eu monitro a’u cofnodi’n barhaus:Er mwyn asesu ein perfformiad o ran themâu trawsbynciol ac i sicrhau ein bod yn
gweithredu’n deg, defnyddir y meini prawf canlynol er mwyn sefydlu gwaelodlinau a
thargedau ar gyfer monitro ein cynnydd.

Ymgysylltu
Byddwn yn sicrhau ymgysylltiad â grwpiau ac unigolion BME, grwpiau anabl a phobl
hŷn drwy ddefnyddio ein rhwydweithiau lleol helaeth a gwybodaeth leol sydd
ynddynt. Mae Menter Môn wedi helpu i sefydlu nifer o fentrau cymdeithasol dros y
pymtheng mlynedd diwethaf, gyda chyfran fawr ohonynt yn gwasanaethu'r llai
galluog a'r rhai o dan anfantais, e.e. gwnaethom ariannu’r gwaith parhaus ar y
rhaglen Heneiddio'n Dda yn Llangefni ac Amlwch, a buom yn gefnogwyr sylweddol i
Dyddyn Môn ac Agoriad, y ddau sefydliad yn gweithio gyda phobl ag anawsterau
dysgu o bob rhan o Ynys Môn. Yn ogystal, mae gennym gysylltiadau agos ag
awdurdodau lleol mewn adrannau e.e. Gwasanaethau Cymdeithasol, sy'n gweithio
gyda'r union bobl yr ydym yn awyddus i weld yn cymryd rhan yn LEADER ac yn elwa
ohono.
Rhywedd ac Oedran cynrychioladol a chydbwysedd statws economaidd:
a. Yn aelodaeth o’r Grŵp Gweithredu
b. Mewn aelodaeth a chymryd rhan mewn Grwpiau Arloesi a Chymunedau o
ddiddordeb
c. Mewn Staffio
d. Mewn gwirfoddolwyr a mentoriaid sy’n cynorthwyo yn y gwaith
Mewn gweithgaredd thematig ar gyfer grwpiau targed buddiolwyr:
Sicrheir y ceir cydbwysedd rhwng statws Rhywedd, Oedran ac Economaidd, (eithrio
cymdeithasol) mewn ystod eang o weithgaredd thematig sy’n ymateb i Amcanion
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Penodol e.e.:
a. AP8 wedi’i anelu at bobl ifanc
b. AP10 wedi’i dargedu at weithio gydag entrepreneuriaid benywaidd a gweithio
gyda grŵp sydd wedi’i eithrio’n gymdeithasol
c. AP12 wedi’i anelu at bobl ifanc
d. AP13 gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi’u dadrithio
AP18 gweithio gyda phobl sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol
e. AP19 gweithio gyda rhieni sengl a’r di-waith ym mhellafoedd cefn gwlad
f. AP22 y difreintiedig ac sydd mewn tlodi tanwydd
g. AP27 gweithio gyda phobl ifanc
Bydd cydbwysedd rhwng y rhywiau yn elfen ddylunio o'r holl garfanau buddiolwyr o
fewn y themâu.
Hefyd defnyddir y dangosyddion canlynol fel rhan o'n gwerthusiad cronnus o
gynnydd o ran y themâu trawsbynciol. Bydd y data hwn yn cael ei gofnodi a'i logio
wrth i’r dangosyddion gael eu cyflawni
Dangosyddion perthnasol
 Nifer y cyfranogwyr yn derbyn mewn hyfforddiant gwaith (NVQ 2 ac uwch)
 Nifer y cynlluniau trafnidiaeth gymunedol
 Nifer o gymorthfeydd cyngor/ cefnogaeth mewn cyfleusterau cymunedol
 Nifer y canolfannau TGCh cymunedol
Hefyd, os ydym yn caffael gwasanaethau arbenigwyr i ymgymryd ag unrhyw ran o
weithgaredd cyflenwi LEADER, bydd gofyn iddynt, dan Gytundeb Lefel Gwasanaeth,
gadw at a defnyddio'r systemau monitro a ddefnyddir gan Menter Môn er mwyn
darparu tystiolaeth o gydymffurfiaeth â'r amcanion a systemau asesu a roddir uchod.
Themâu Cyffredin Datblygu Cynaliadwy
Bydd yr isod yn cael eu cynllunio, eu hannog, eu monitro a’u cofnodi’n barhaus:Ymddygiad
Bydd y Grŵp Gweithredu a’r Corff Cyfrifol Arweiniol yn sefydlu Polisi
Cynaliadwyedd ac yn cyhoeddi Cynllun Gweithredu ar gyfer y gwaith y bydd yn
ei wneud trwy gydol y cyfnod y defnyddir y Strategaeth. Bydd y Cynllun
Gweithredu’n cael ei asesu a’i fonitro bob chwarter.
Mewn gweithgarwch thematig
Mae Datblygu Cynaliadwy yn cael ei adeiladu i mewn i weithgareddau thematig yn y
Strategaeth Datblygu Lleol, ac yn cael ei ymgorffori'n llawn yn y camau gweithredu
sy'n ymateb i'r Amcanion Penodol canlynol:
a. AP10 Busnesau Newydd sy’n Cychwyn - etifeddiaeth o'r cynllun peilot sy'n
cyfrannu at DC themâu trawsbynciol drwy roi cyfle i hyrwyddo a marchnata
cynnyrch lleol
a. AP18 ymgysylltu a dilysu llwybr galw am drafnidiaeth sydd heb ei ddiwallu, y
gellir ymdrin ag ef drwy gyfrwng modelau peilot arloesol a allai hefyd gyfrannu
at yr DC themâu trawsbynciol gan ei fod yn cefnogi materion trafnidiaeth
gymunedol
b. AP22 Gweithgareddau ynni Ochr Galw a fydd drwy eu gweithredu yn rhoi
manteision a deilliannau Carbon isel sylweddol
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c. AP23 Ymyrraeth ochr gyflenwi a fydd yn ymgysylltu â chymunedau i
gynhyrchu ynni adnewyddadwy a buddiannau carbon isel
d. AP24 defnydd cynaliadwy o danwydd
e. AP27 cyflenwi offer TGCh o radd effeithlonrwydd ynni uchaf, ac os yn bosibl,
cael offer o ffynonellau ailddefnyddio / ailgylchu
Themâu trawsbynciol Trechu Tlodi
Rhoddwyd pwyslais ar yr agenda hon yn y camau gweithredu dangosol yn y Tabl
Rhesymeg Ymyrraeth. Mae trechu tlodi yn brif yrrwr i Strategaeth Datblygu Lleol
Gwynedd, nid trwy rym treiglo i lawr o dwf economaidd, ond drwy ddefnyddio
cynlluniau peilot arloesol i gael gwared â’r anawsterau y mae unigolion a theuluoedd
yn dod ar eu traws yn ddyddiol.
Mae integreiddio agenda TT i mewn i'r Strategaeth Datblygu Lleol yn cael ei
adlewyrchu yn y camau gweithredu dangosol y Tabl Rhesymeg, sydd, er yn
enghreifftiau yn hytrach na bwriadau ffurfiol, yn dangos bod yr agenda hon yn cael ei
chymryd o ddifrif ac yn cael ei thargedu ar deuluoedd nad ydynt fel arfer yn
ymgysylltu â rhaglenni UE. Felly, byddwn yn cynllunio’n barhaus ar gyfer
gweithredu, monitro a chofnodi ein mewnbynnau a deilliannau i'r mater pwysig hwn:a. Bydd grwpiau arloesedd Trechu Tlodi yn cael eu ffurfio gan adlewyrchu
amcanion Cynllun Gweithredu TT. Bydd pob grŵp yn cynnwys nifer gyfartal o’r
gymuned rhanddeiliaid ym mhob nod (e.e. Hyrwyddwyr Gwrthdlodi Awdurdod
Lleol, hyrwyddwyr Cydraddoldeb a chydlynwyr cydlyniant cymunedol) a phobl
sy'n dioddef tlodi sy'n cymryd rhan yn sgil gwahoddiad, ymgysylltu'n
uniongyrchol, neu rwydwaith Menter Môn o fuddiannau cymunedol. Ni fydd y
grwpiau yn cynnwys mwy na 10 aelod, a byddant yn cael eu herio i ddod o hyd i
arloesedd i ddileu rhwystrau i ddatrysiadau, neu i ddod o hyd i atebion newydd
heb eu profi newydd y gall LEADER helpu eu hariannu:
a. TT1 Blynyddoedd Cynnar a Chyrhaeddiad Addysgol
b. TT2 NEET ac Aelwydydd heb waith
c. TT3 Anghydraddoldebau Iechyd a Thai
b. Bydd y grŵp hwn yn gallu tynnu cymorth o unrhyw un o'r pum thema wrth
iddo weithio ei ffordd drwy ddarganfod atebion peilot i broblemau ystyfnig y
mae pobl dan anfantais economaidd yn gorfod eu hwynebu bob dydd.
c. Bydd gan bob cymuned o ddiddordeb neu grwpiau Arloesedd sy’n gweithio o
fewn themâu 2, 3 a 4 gynrychiolwyr o blith ardaloedd dan anfantais economaidd
ac yn arbennig, gynrychiolwyr o’r grwpiau TT a nodir yn 1 uchod. Credwn ei bod
yn hanfodol bwysig nad yw ein cymunedau yn dod yn feysydd neu’n gilfachau
dosbarth canol o ddiddordeb cyfyngedig. Rydym o ddifrif ynghylch hyn, a byddwn
yn cofnodi prawf o’n bwriadau a deilliannau. Bydd ymgysylltu yn cael ei wneud
drwy'r grwpiau TT a thrwy ein rhwydweithiau presennol yng Ngwynedd. Gallwn
alw am gymorth o bob anheddiad yng Ngwynedd, gyda gwybodaeth leol ddofn.
Yn ogystal, byddwn yn gofyn am atgyfeiriadau o brosiectau LIFT a Dechrau'n
Deg a chan yr agenda Teuluoedd yn Gyntaf.
d. Bydd pob prosiect a wneir yn cael ei brawf fesur ar gyfer effaith Trechu Tlodi
fel rhan o'r broses werthuso cronnus. Bydd gwaelodlin Trechu Tlodi yn cael ei
osod, ei gywain o blith ein partneriaid rhanddeiliaid, a bydd y cynnydd o’r
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gwaelodlin hwnnw’n cael ei fonitro yn ôl tri tharged:
a. Gradd yr ymgysylltu a chyfranogi o blith y gymuned dan anfantais o ran
datblygu prosiectau.
b. Nifer yr unigolion sy'n cymryd rhan mewn cyflwyno prosiectau fel buddiolwyr
ac fel ymarferwyr
c. Mwy o allbynnau buddiolwyr traddodiadol o ran dilyniant i addysg, i sicrhau
gofal plant fforddiadwy, i well cyflogaeth
d. Gwelliannau pendant, yn ansoddol a meintiol, y gellir eu priodoli i'r prosiectau
yn nhermau mynediad fforddiadwy i ofal plant, bwyd, lliniaru tlodi tanwydd ac
iechyd, a gwell rheolaeth ar gyllid.
AP10 – I facsimeiddio’r cyfraniad i’r themâu trawsbynciol hyn, un argymhelliad
fyddai targedu cefnogaeth ar syniadau datblygu busnes gan bobl a dangynrychiolir
e.e. mentora, gweithio mewn partneriaeth ayb.
AP26 –Bydd yr Amcan Penodol hwn yn cyfrannu'n uniongyrchol at y themâu
trawsbynciol hyn, gan ei fod yn anelu at ymdrin ag allgáu digidol drwy dargedu'r rhai
‘mwyaf anodd eu cyrraedd’, a byddai’n fuddiol i’r rheiny mewn ardaloedd gwledig
difreintiedig sy'n cael ei adlewyrchu yn y TGD.
Y Gymraeg – Y corff Gweinyddol a Grŵp Gweithredu Gwynedd
Y Gymraeg yw prif iaith gweithio a chymdeithasu nifer o gymunedau yng Ngwynedd
wledig. Hi hefyd yw iaith weithiol Menter Môn, fel corff Gweinyddol a bydd hefyd yn
brif iaith Grŵp Gweithredu Gwynedd.
Mae gan bob elfen o waith y Cynllun Datblygu Gwledig yng Ngwynedd y thema
gyffredin hon yn rhedeg trwyddi ac mae’r ddarpariaeth ddwyieithrwydd wedi’i
chyfuno’n llwyr â gweithgarwch dyddiol. Dyma rai enghreifftiau:


Cynhelir yr holl gyfarfodydd trwy gyfrwng y Gymraeg gyda chyfleusterau
cyfieithu



Mae’r holl bapurau a deunyddiau’n cael eu cynhyrchu’n ddwyieithog, gyda’r
testun Cymraeg yn ymddangos yn gyntaf



Rhoddir yr holl hyfforddiant, adnoddau a chefnogaeth yn ddwyieithog



Caiff popeth ei hysbysebu a’i farchnata’n ddwyieithog. Rhoddir hysbysebion
mewn papurau newydd Cymraeg a Saesneg eu cyfrwng ac mewn papurau bro

Bydd y ddarpariaeth ddwyieithog yn allweddol i lwyddiant cyflenwi’r Cynllun Datblygu
Gwledig yng Ngwynedd. Gan Wynedd y mae’r canran uchaf o siaradwyr Cymraeg
o unrhyw sir (69%), ac yma hefyd y mae’r ward gyda’r ganran uchaf o siaradwyr
Cymraeg (Peblig - 88%). Mae llwyddiant unrhyw waith yn y sir yn dibynnu’n gryf ar
ddarparu cefnogaeth yn yr iaith fwyaf priodol. Oherwydd presenoldeb cryf y
Gymraeg, Cymraeg fydd hon yn y rhan fwyaf o achosion ond rydym yn ymwybodol
iawn bod rhaid i’r holl ddeunydd, cynnwys a chyfathrebu fod ar gael yn ddwyieithog
a bod mynediad ato fel bod y gefnogaeth ar gael i bawb.
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Mae cymunedau Cymraeg eu hiaith wedi’u hadnabod yn grŵp targed penodol ar
gyfer y gwaith. Wedi dweud hynny, mae’r holl weithgareddau yn agored i siaradwyr
Cymraeg a phawb arall yn ddiwahân.
Mae gan Fenter Môn, fel y corff Gweinyddol, bolisi Iaith Gymraeg llawn (ynghlwm fel
Atodiad x). Nid yw hwn yn arwain gwaith y corff gweinyddol yn unig. Bydd hefyd yn
arwain gwaith y Grŵp Gweithredu. Bydd yr holl gontractau a ddyfernir i drydydd
partïon yn narpariaethau gweithgareddau dan y Cynllun Datblygu Gwledig yn
cynnwys cymal penodol yn ei gwneud yn ofynnol i ddeilydd y contract lynu wrth y
polisi hwn. Enghraifft o hyn fyddai penodi ymgynghorydd arbenigol i gefnogi
cymuned o ddiddordeb.

Buddiolwyr y Prosiect
Ni fydd rhaglen LEADER yng Ngwynedd yn dyfarnu grantiau. Bydd, fodd bynnag, yn
datblygu gweithgareddau mewn partneriaethau â chymunedau. Mantais gweithredu
fel hyn yw y bydd y corff Gweinyddol yn cynnal perthynas lawer agosach gyda
buddiolwyr a bydd, felly, yn gallu monitro, cefnogi a dylanwadu ar y defnydd a wneir
o’r Gymraeg. Fodd bynnag, cydnabyddir hefyd bod rhaid wrth brosesau i sicrhau
bod pob parti’n llwyr ymwybodol o’u cyfrifoldeb. Defnyddir y dull gweithredu a
ganlyn, gan ddefnyddio egwyddorion dogfen y Comisiynydd Iaith ‘Grantiau,
benthyciadau a nawdd: ystyried y Gymraeg’.
Gweithred
Rhoi arweiniad manwl i’r holl ymgeiswyr / partneriaid
prosiect posib ar yr hyn a ddisgwylir o ran y Gymraeg
a dwyieithrwydd wrth baratoi prosiect. Bydd hyn yn
cynnwys arweiniad ar agweddau megis cyfarfodydd,
deunydd hyrwyddo, arwyddion a’r cyfryngau
cymdeithasol.

Cyfrifoldeb
Y Corff Gweinyddol (Menter
Môn)

Trafod gofynion ieithyddol prosiect gydag
ymgeiswyr / partneriaid prosiect fel rhan o’r cam
animeiddio cyntaf. Yn ystod y cam hwn bydd y corff
Gweinyddol yn amlinellu’r gefnogaeth sydd ar gael i
sicrhau y bydd modd i’r prosiect fedru gweithredu’n
ddwyieithog. Bydd cyngor ar gael ar:
 Wasanaethau cyfieithu ar y pryd
 Gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig
 Dyluniad dwyieithog
 Adnoddau dwyieithog perthnasol

Y Corff Gweinyddol

Bydd y cynllun prosiect yn cynnwys yr isod:
 Sut y bydd y defnydd a wneir o’r Gymraeg yn
cael ei hwyluso a’u hyrwyddo yn y prosiect
arfaethedig.
 Pa gefnogaeth fydd yn ofynnol ei chyflawni’n
ddwyieithog gyda manylion unrhyw gostau
cysylltiedig.

Ymgeisydd y prosiect gyda
chefnogaeth y corff
gweinyddol.
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Hyfforddiant ar gyfer y Grŵp Gweithredu ar sut y
dylai ystyried y Gymraeg wrth asesu cais am brosiect.

Bydd amodau cefnogi yng nghyswllt y Gymraeg yn
cael eu cynnwys gyda llythyrau sy’n cymeradwyo
prosiectau y bydd gofyn i’r ymgeisydd gytuno arnynt
a’u llofnodi. Bydd y rhain yn cynnwys amodau safonol
e.e. rhaid i’r holl hysbysebion fod yn ddwyieithog yn
ogystal ag amodau prosiectau penodol e.e. rhaid i
arweinyddion treftadaeth leol fod yn ddwyieithog.
Bydd Cydymffurfiaeth yng nghyswllt y Gymraeg yn
rhan o gyfarfodydd monitro rheolaidd rhwng y corff
Gweinyddol ac ymgeisydd y prosiect. Unwaith eto
mae’n bwysig pwysleisio bod y berthynas yn llawer
cryfach na than drefn grant arferol.

8.2

Bydd y corff gweinyddol yn
trefnu hyfforddiant, bydd y
Grŵp Gweithredu’n asesu
ceisiadau prosiect.
Ymgeisydd y prosiect

Corff gweinyddol

Cefnogi’r Ucheldiroedd

Ucheldiroedd Gwynedd
Roedd y trosolwg o Wynedd a roddwyd yn adran 2 yn pwysleisio faint o’r sir sy’n
cael ei hawlio gan ucheldir. Mae 67.5% o’r tir yng Ngwynedd ym Mharc
Cenedlaethol Eryri ac mae dwysedd y boblogaeth yn syrthio i 25 person y cilomedr2
y tu allan i’r aneddiadau mwy. Mae’r isod ymhlith yr heriau cysylltiedig sy’n wynebu’r
ardaloedd hyn:








Trafnidiaeth gyhoeddus wael
Costau tanwydd ac ynni uchel
Mynediad cyfyngedig at wasanaethau cyhoeddus
Cost byw uwch
Poblogaeth Hŷn
Pobl ifanc yn gadael
Mynediad gwael at dechnoleg

Fodd bynnag, mae’r ucheldiroedd wedi’u bendithio gydag atyniadau naturiol,
adnoddau amgylcheddol, diwylliant Cymreig bywiog a chymunedau cryf. Nododd y
ddogfen ‘Datgloi Potensial yr Ucheldir’ flaenoriaethau sy’n ategu pum thema
LEADER. Mae gwerth dull gweithredu LEADER hefyd yn cael ei adnabod wrth
ymgysylltu â chymunedau yn yr ucheldiroedd.
Mae Menter Môn fel y corff Gweinyddol eisoes wedi cael profiad sylweddol o
weithio gyda chymunedau’r ucheldir ar ôl cyflenwi’r Prosiect Glastir dros y pedair
blynedd ddiwethaf. Mae’r dull a ddefnyddir yn eich atgoffa o LEADER gan fod
gofyn i swyddogion prosiect weithio’n agos gyda Chymdeithasau Pori er mwyn
datblygu cynllun pori cynaliadwy ar gyfer y tiroedd comin unigol. Nid oes modd
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llwyddo onid yw o leiaf 80% o’r aelodau’n cytuno ar y cynllun ac yn glynu wrtho.
Canfu’r adroddiad arfarnu, ‘Gwneud Pethau’n Wahanol’, bod lefel uchel o foddhad
ymhlith porwyr yng nghyswllt gwaith Swyddog Datblygu Tir Comin, gyda thros 90 y
cant yn cytuno bod y rôl yn “bwysig iawn”. Y gred oedd bod presenoldeb Swyddog
Datblygu Tir Comin “gwybodus a deallus” yn bwysig. Bydd hyn yn rhoi llwyfan
gwerthfawr o le y bydd modd ymgysylltu â chymunedau’r ucheldir a datblygu
gweithgareddau gyda nhw.
Mae’r dadansoddiad SWOT yn adran 4 yn cyfeirio’n benodol at natur fynyddig y Sir
ac y gallai blaenoriaethu unrhyw ardal benodol ar yr adeg hon danseilio uchelgais
y Strategaeth i fod yn gynhwysol. Yn y ddogfen hon ceisir adnabod ymyriadau a
fydd yn gwasanaethu’n bennaf ardaloedd sydd y tu allan i’r canolfannau
gwasanaethu - byddai cyfran uchel o’r rhain yn cael eu dosbarthu’n ucheldir.
Er mwyn nacáu’r senario annhebygol nad yw rhanbarthau o ucheldir gwledig yn
ymgysylltu â’r rhaglen LEADER yng Ngwynedd, cynigir yr isod:
 Rhaid i o leiaf dri gweithgaredd gynnwys cymunedau (o ddiddordeb neu
ddaearyddol) o’r ucheldiroedd e.e. Dinas Mawddwy a Llanuwchllyn. Gallai hyn
ddigwydd heb ymyriad neu ddylanwadu’n uniongyrchol. Fodd bynnag, byddai
disgwyl i’r Grŵp Gweithredu gadw hwn fel opsiwn oni chynrychiolir yr
ucheldiroedd yn ddigonol o ran gweithgaredd prosiect.
 Byddai disgwyl i o leiaf ddau aelod o’r Grŵp Gweithredu gynrychioli
cymunedau’r ucheldir a bod yn gyfrifol am gynrychioli’r farn mewn cyfarfodydd.
 Byddai Cynlluniau Prosiect yn cynnwys adran ar “ystyried amgylchiadau
ardaloedd yr ucheldiroedd”. Byddai hyn yn golygu nodi’r rhwystrau y mae
cymunedau gwledig yn eu hwynebu wrth gymryd rhan mewn prosiect ac
amlinellu sut y byddai modd eu datrys. Ceir enghreifftiau yn y tabl isod:

Rhwystrau

Ymateb

Cludiant

Hwyluso trefniadau ar gyfer rhannu car

Cyfathrebu

Swyddogion prosiect yn neilltuo mwy o amser i
ymgysylltu ac animeiddio er mwyn cael y
canlyniad a ddymunir
Bydd swyddogion prosiect yn treulio amser yn
chwilio am leoliadau eraill e.e. ystafelloedd
addas mewn tafarndai, gwestai ac ati.
Bydd swyddogion prosiect yn cysylltu’n helaeth
gyda buddiolwyr i gytuno ar amseroedd a
dyddiadau cyfarfodydd na fydd yn gwrthdaro â
gweithgareddau eraill.

Lleoliadau Cyfarfod Addas

Amseroedd cyfarfod addas e.e.
cyd-fynd â’r amserlen/calendr
ffermio
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ADRAN 9 – CYNALIADWYEDD TYMOR HIR

Disgrifiad
Yn
gysylltiedig
ag

9.1

Egluro potensial y Grŵp Gweithredu i barhau gyda’r gweithgaredd
arfaethedig y tu draw i oes y Rhaglen.
Adran 5.0 y Strategaeth Mehefin 2014

Cynllun Prif Ffrydio

Lledaenu
Cynhwyswyd y gwaith o ledaenu gwybodaeth am weithgarwch prosiectau yn adran
7.1 fel rhan o’r cynllun cyfathrebu. Mae’n cydnabod y gwahanol fathau o
gynulleidfaoedd targed ac mae’n rhoi manylion sut y bydd y wybodaeth yn cael ei
chyflwyno i bob un. Bydd hyn yn cynnwys y cyhoedd a allai fod â diddordeb amserol
yn yr hyn sy’n digwydd yn lleol yn ogystal â rhanddeiliad sydd â diddordeb a allai
ofyn am wybodaeth fanwl er mwyn efelychu’r prosiect.
Cynllun Prif Ffrydio
Mae LEADER yn ceisio darparu labordy ar gyfer arbrofi dulliau gweithredu. Lle bo
prosiectau’n dangos bod ganddynt y potensial i lwyddo’r tu draw i oes prosiect
LEADER, mae’n bwysig y rhoddir iddynt y cyfle a’r gefnogaeth i wneud hynny. Y
cynnig, felly, yw y dylid cynnwys cynllun prif ffrydio fel rhan o’r cynllun prosiect ac
y dylid ei ailystyried trwy gydol oes y prosiect. Fel hyn bydd modd sicrhau bod
swyddogion prosiect a buddiolwyr yn effro i gyfleoedd trwy gydol y cam cyflenwi ac,
felly, yn osgoi’r senario “be’ nesa’” unwaith y mae’r prosiect wedi’i gwblhau.
Mewn gwirionedd, dim ond mewn tair ffordd y mae modd prif ffrydio gwaith arbrofi
llwyddiannus
a. Yn y farchnad fasnachol. Lle mae LEADER wedi mynd â chynnyrch trwy’r
profion cyn-fasnachol a phrofwyd bod ganddo gyfle teg o fod yn hyfyw ar y
farchnad agored. Mae modd ei drosglwyddo i un o nifer o fusnesau sy’n
tendro i’w fabwysiadu yn arf i fynd ag o i’r farchnad. ENGHRAIFFT – Jones
Crisps; Blodyn Aur
b. Yn y sector cyhoeddus. Lle mae LEADER wedi mynd â chynnyrch neu
wasanaeth ac wedi cynnal arbrawf i ddangos ei botensial fel dull gweithredu
newydd ac effeithiol, caiff ei gymhathu ag arfer y sector cyhoeddus.
ENGHRAIFFT – Gwaith Menter Môn trwy LEADER ar Lwybr Arfordirol Môn
rhwng 1995 a 2000 - sydd bellach yn wasanaeth prif ffrwd yn yr awdurdod
lleol
c. Prif ffrydio ffynonellau ariannu. Mae hyn yn berthnasol mewn senarios lle
mae gofyn codi arbrawf i safle’r farchnad trwy wariant cyfalaf neu trwy gyfnod
o ddatblygiad cynyddol. Gall hyn fod yn berthnasol i gynigion masnachol,
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mentrau cymunedol a gwaith y sector cyhoeddus a fabwysiedir.
Bydd y Cynllun Prif Ffrydio’n cynnwys yr elfennau a ganlyn:
 Ffynonellau posib o arian e.e. cronfeydd strwythurol, cyfranddaliadau
cymunedol, grantiau llywodraeth leol, Loteri Fawr
 Ffynonellau posib o gyngor a chymorth e.e. Busnes Cymru, Menter Iaith,
Cyswllt Ffermio, Glastir.
 Partneriaid Cyflenwi Posib e.e. llywodraeth leol, mentrau cymdeithasol,
sector preifat.
Bydd y Cynllun yn datblygu dros oes y prosiect hyd oni lunnir adroddiad cau mewn
partneriaeth â buddiolwyr. Caiff hwn ei lofnodi gan y Grŵp Gweithredu a’i
fabwysiadu gan y buddiolwyr. Gwyddom o brofiad, y byddai, o bosib, raid wrth elfen
o gefnogaeth barhaus y tu draw i gam cyflenwi’r prosiect er mwyn sicrhau llwyddiant.
Fel arfer mae hyn yn golygu rhoi cyngor parhaus, darparu cysylltiadau a lle bo’n
berthnasol, trefnu cyfarfodydd. Yn y diagram dros y ddalen amlinellir y pedwar
canlyniad posib o brosiect LEADER:
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Yn y diagram isod amlinellir y pedwar canlyniad posib o brosiect LEADER:
Cynllun Prosiect wedi’i Gyflwyno
Cynllun Prif ffrydio’n cynnwys:
 Cyllidwyr posib
 Partneriaid posib
 Ffynonellau posib o gyngor

Cynllun Prosiect – Adolygiad Canol Tymor
Adolygu a diweddaru’r Cynllun Prif ffrydio

Prosiect wedi’i gwblhau
Adroddiad cau prosiect wedi’i gynhyrchu

Prosiect yn cael
ei ystyried yn
anaddas ar gyfer
ei prif ffrydio

Prosiect yn cael ei ystyried yn addas ar gyfer ei Brif
ffrydio
Adroddiad prif ffrydio llawn wedi’i gynhyrchu yn
cynnwys:
 Cynllun Prosiect/ Cynllun Busnes Wedi
LEADER
 Manylion cyswllt perthnasol cyllidwyr,
partneriaid ac asiantiaid cefnogi
 Overview of funding options

Dim angen
cefnogaeth brif
ffrwd ar y
prosiect (yn
fasnachol hyfyw)

Prosiect yn cael
mynediad at
wasanaethau cefnogi
busnesau prif ffrwd e.e.
Busnes Cymru

Prosiect yn cael
mynediad at
gefnogaeth gyllidol
er mwyn prif ffrydio
gweithgarwch (e.e.
prif ffrydio cyllid y
Cynllun Datblygu
Gwledig)

Cefnogaeth barhaus y Corff Gweinyddol
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ADRAN 10 – DATGANIAD A LLOFNOD
Rwyf yn gweithredu gydag awdurdod y Grŵp Gweithredu ac yn tystio hyd eithaf fy
ngwybodaeth a’m cred bod y wybodaeth a roddir yng nghais y Strategaeth hon a’r
dogfennau cefnogi yn wir ac yn gywir a bod y cais am gymorth ariannol yn gais am y
lleiafswm sy’n ofynnol i’r prosiect fynd rhagddo.
Ymgymeraf i roi gwybod i Lywodraeth Cymru ymlaen llaw ynghylch gwneud unrhyw
newidiadau i natur y prosiect hwn.
Cadarnhaf hefyd nad wyf yn ymwybodol o unrhyw reswm pam na all y prosiect fynd
rhagddo a bod modd cyflawni’r ymrwymiadau a’r gweithgareddau o fewn yr
amseroedd a nodir.
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