Thema 1: Ychwanegu Gwerth i
hunaniaeth leol ac adnoddau
naturiol a diwylliannol

Thema 2: Hwyluso datblygiad
Thema 3: Edrych ar ffyrdd
cyn-fasnachol, partneriaethau
newydd o ddarparu
busnes a chadwyni cyflenwi byr gwasanaethau lleol
anstatudol

Thema 4: Ynni adnewyddadwy
ar lefel Gymunedol

Thema 5: Ymelwa o dechnoleg
digidol

Nod Penodol: NP 1
Diogelu gwerth economaidd lleol i
weithredwyr lleol o Lwybr Arfordir
Gwynedd
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu cynnyrch newydd:a. Ymgymryd ag astudiaeth i gau bylchau
seilwaith mewn darpariaeth llwybr
arfordirol.
b. Rhoi cyfleoedd mynediad newydd i
gwblhau’r llwybr arfordir
c. Sefydlu a hyrwyddo dolenni treftadaeth
a thematig o’r llwybr e.e. Clynnog /
Beuno i Ardudwy / Bardd Cwsg
d. Sefydlu a hyrwyddo pecynnau arhosiad
byr Arfordir Gwynedd sydd ddim o fewn
y tymor (dolen thema 2)
Nodi a chefnogi digwyddiadau neu
weithgareddau peilot sy’n gysylltiedig â’r llwybr
arfordir e.e. Gŵyl Gerdded, Her Cerdded,
“cynnig” bwyd môr

Nod Penodol: NP9
Cynyddu’r cyfleoedd ar gyfer
entrepreneuriaeth cychwyn arni a
gwerth ychwanegol i gyflenwadau lleol a
phrosesu dynameg yn y sector bwyd.
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Archwilio cyflenwad tymhorol o dda byw
ledled Gwynedd ac Ynys Môn mewn
blwyddyn arferol (C), i gynnwys:a. Sefydlu cymuned draws gwlad o
eiriolwyr i ddilyn yr agenda bwysig
hon
b. Comisiynu arbenigedd i asesu
dichonolrwydd model trydydd sector
cyraeddadwy ar gyfer lladd
c. Ymchwilio i ddichonolrwydd,
argaeledd, hyfywedd ac archwaeth
ffermwyr am gyfleuster lladd
symudol. NI fyddwn yn prynu
cyfleuster symudol

Nod Penodol: NP22
Ennill tir yn sylweddol i ddealltwriaeth
trigolion o’r agenda Carbon, eu rôl a’u
cyfranogiad ynddi, a datblygiad
cynyddrannol eu perchnogaeth ohoni.
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu siop ynni adnewyddadwy un stop
ym Mhorthmadog i rannu gwybodaeth ar
effeithlonrwydd ynni, cynhyrchu ynni
adnewyddadwy lleol a defnydd lleol o ynni
adnewyddadwy

Nod Penodol: NP25
Trin datrysiadau ‘ardaloedd digyswllt’
Math o weithrediadau I’w cefnogi:
Asesu darpariaeth bresennol o fand-eang
cyhoeddus yng nghefn gwlad Gwynedd
Dewis a threialu 5 ymateb arloesol i
ardaloedd digyswllt – yn benodol i’r rhai
sydd wedi eu hallgau yn ddigidol. Bydd
ardaloedd yn parhau heb ddarpariaeth
sydd yn lleol iawn a gellir eu trin trwy gyllid
cyfranddaliadau cymunedol. Gall LEADER
ymgymryd â dewis, profi a chostio. Ni
fydd yn talu am y ddarpariaeth

Nod Penodol: NP 2
Datblygu mwy o gyfleoedd gwaith a busnes
newydd ar gyfer pobl leol trwy arallgyfeirio
ac integreiddio yr economi arfordirol
ehangach.
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu ystod o hyrwyddiadau ‘Gweithio’r
Arfordir / Working the Coast’ i gynnwys:a. Penodi enghreifftiau llety a
gweithgaredd lle gall eraill ddysgu a
gwella
b. Dylunio a gweithredu digwyddiadau
busnes newydd ‘Manteisio ar yr
arfordir’
c. Defnyddio cyfleoedd cyfryngau digidol
ar gyfer yr arfordir
d. Hwyluso ymgysylltiad y sector preifat â
thechnoleg digidol e.e. creu cynigion
enghreifftiol i’w cyhoeddi ar gyfryngau
cymdeithasol neu apiau symudol
presennol (Llwybrau Llŷn)
e. Ymchwilio dichonoldeb technolegau
tonnau ar raddfa fechan sy’n berchen y
gymuned
f. Sefydlu prosiect hwyluso menter
arfordirol ar gyfer Gwynedd i
gynorthwyo pobl ifainc i ddechrau
mentrau wrth weithio’r arfordir

Cydlynu cyfres o weithdai pwrpasol i nodi
marchnadoedd arbenigedd newydd, a
chomisiynu ac ymchwilio i fylchau galw
mewn cadwyni cyflenwi lleol. Golyga hyn
ymgymryd ag ymchwil i newyddbethau
bwyd.
Nod Penodol: NP10
Gwella’r agenda bwyd y crefftwr yng
Ngwynedd, gan gysylltu yn benodol at
ychwanegu gwerth i brif gynnyrch a
bwydydd arbenigol
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ymgysylltu yn helaeth â gwragedd ffermwyr
a merched mewn trefi marchnad er mwyn
denu cynhyrchwyr bwyd crefftwyr newydd.
Byddai hyn â chysylltiadau cryf â
gweithgareddau Tref Farchnad.
Asesu a gweithredu 2 gegin fasnachol
mewn lleoliadau hyfyw, gan ddefnyddio
ceginau ysgol diangen i hwyluso ac annog
datblygu cynnyrch newydd.
Treialu prosiect yn gysylltiedig ag Egin
Cegin Kitchen (Botwnnog) a fydd yn edrych
ar gynorthwyo datblygu 10 cynnyrch bwyd
newydd gyda chynhwysion wedi deillio o
Ben Llŷn e.e. prydau parod yn seiliedig ar
bysgod, gwirodydd ffrwyth lleol

Nod Penodol: NP18
Gweithredu menter trafnidiaeth
wledig sy’n seiliedig ar y
gymuned
Math o weithrediadau I’w cefnogi:
Sefydlu o leiaf un cynllun peilot o
drafnidiaeth gwledig gweithiol i gydfynd â’r prosiect trefi marchnad yn
thema 1, i gynnwys:a. Asesiad o lenyddiaeth
presennol a gynhyrchwyd
trwy Cyngor Gwynedd ac
Mantell Gwynedd dros y pum
mlynedd diwethaf
b. Asesu, nodi, ymgysylltu a
chadarnhau llwybr galw
trafnidiaeth heb ei ddiwallu a
ellir ei drin trwy fodelau peilot
arloesol e.e. defnyddio bws
mini trydan sydd berchen y
gymuned a yrrir gan
wirfoddolwyr sy’n gweithio
wrth rota
c. Bydd llogi cerbyd trydan ar
gyfer cyfnod treialu yn briodol i
ethos LEADER ac yn ddi os y
dull a ffafrir.
Os yw’r cynllun peilot yn
llwyddiannus, gellir prynu y cerbyd
gyda chronfa grant sydd ddim gan
LEADER
Nod Penodol: NP19
Yr angen i dreialu a datblygu
modelau cyflwyno gwasanaeth
newydd sy’n seiliedig yn y
gymuned ac sy’n defnyddio
methodolegau a gyfyngir gan
amser gyda golwg i gyflwyno.
Yn benodol, trin meini prawf
Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant
ynghylch grwpiau a
dangynrychiolir ac a eithrir. Yn
benodol, ymrafael ag amcanion
tlodi ynghylch gwasanaethau
gofal plant, cynhwysiant ariannol,
cynhwysiant digidol, datblygu
sgiliau ayyb

Ymgysylltu â holl gymunedau i chwilio a
phenodi 10 Cefnogwr Ynni ledled y sir
Gweithio gyda chefnogwyr ynni i ddwyn
ynghyd dyheadau ynni adnewyddadwy
mewn rhaglen gydlynol o fanteision
ystyrlon a diriaethol ar gyfer cymunedau a
busnesau i gynnwys:Gweithrediadau yr Ochr Alw
Ymgymryd a gweithredu 5 ymgyrch lleihau
carbon cymunedol, defnyddio technoleg
monitro ac effeithlonrwydd, newid
ymddygiad a chynhyrchu ynni cymunedol
fel offer i leihau olion traed carbon
cymunedol. Bydd y gwaith hwn yn
cynnwys: Ymgysylltu, asesu a dewis 5 cymuned
buddiolwyr ar gyfer 20% o leihad
mewn ôl troed carbon erbyn 2020
 Caffael a chefnogi technoleg monitro
traul a gynhyrchir yn lleol mewn
cartrefi a busnesau cyfranogol
 Ymgymryd â gweithgareddau
ymddygiad syml ynghylch defnyddio
ynni
 Trafod â chyflenwyr offer a
deunyddiau i gynnig ffyrdd gostyngol o
arbed ynni i gymunedau lleol
 Asesu hyfywedd prosiect agregu
cymuned neu grŵp busnes
 Rhedeg 10 seminar ar gyfer arbed
ynni masnachol ac edrych ar hyfywedd
agregu ar werth i Weithredwyr
Rhwydwaith Dosbarthu (DNO)
Gweithrediadau yr Ochr Alw
Cymharu holl ymchwil ac astudiaethau
lleol presennol ar ynni adnewyddadwy yng

Nod Penodol: SO26
Treialu yr ymdriniaeth penben o allgau
digidol trwy anelu at y rhai sydd
anoddaf eu cyrraedd.
Anelu yn uniongyrchol at Dystysgrif
Cwblhau Hyfforddiant Trin Tlodi –
gwelwch Strategaeth Datblygu Lleol t
86
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu a gweinyddu cyrsiau cymorth TG
mewn pum ardal wledig difreintiedig yng
Ngwynedd ar gyfer y rhai dros 50 a anelir
gan ddefnyddio llechi rhad. Gweithio gyda
chyflenwyr i ostwng a rhoi cymorth
ariannol mewn caledi profedig
Dylunio a gweithredu 3 modiwl gyda
chyfarwyddyd dwyieithog mewn cael
mynediad at wasanaethau dros y
rhyngrwyd. Brwydro unigedd a
chyfathrebu gyda rhwydweithiau o
ddiddordeb
Nod Penodol: SO27
Creu meddylfryd academi ddigidol yng
Ngwynedd gyda’r galluocaf bobl ifainc
er mwyn datblygu entrepreneuriaid
digidol
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Gweinyddu cynllun prentisiaeth blynyddol
ar gyfer 15 o israddedigion y flwyddyn
mewn TG mewn pobl ifainc galluog
Sefydlu academi Geeks Gwynedd i
ddysgu rhaglennu cyfeirio gwrthrych i bobl
ifainc o bob oed sy’n dangos hyfedredd
penodol ym maes datblygiad digidol.
Edrychwch ar ddatblygu atebion yn

Nod Penodol: NP 3
Ennyn mwy o gyfranogiad a defnyddioldeb
marchnadoedd twristiaeth newydd a
phresennol yn ardaloedd yr ucheldir
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu Cymunedau Ucheldir o Ddiddordeb
(Ogwen, Eryri, Rhinogydd) a threialu 9 cynllun
peilot cyn-fasnachol (3 ym mhob un) gyda
rhagolygon cyflogaeth i gynnwys gweithredu
a. 1 cynllun peilot twristiaeth gwyrdd
newydd
b. 1 cynllun peilot amgylchedd naturiol
c. Marchnadoedd cynnyrch dalgylch lleol
ar gyfer canolbwyntiau Bwthyn Ogwen
a Peris
d. Archwilio, strwythuro, cynorthwyo,
hyrwyddo a sefydlu 3 menter
gweithgaredd breifat mewn busnesau
yn yr ucheldir wedi’u gweithredu gan
bobl leol e.e. wyna, cneifio, adeiladu
waliau sych

Nod Penodol: NP11
Gyrru ymlaen i ddatblygu cynnyrch sy’n
ychwanegu gwerth i economi Gwynedd,
amrywio ei ystod cynnyrch a darparu
cyrraedd i farchnadoedd estynedig
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Cydlynu 10 gweithdy pwrpasol gyda
chymunedau o ddiddordeb creadigol dethol
i nodi cynnyrch newydd gyda phosibilrwydd
o werthu
Comisiynu dyluniad, cynhyrchiant cynfasnachol a phrofi marchnad y 10 cynnyrch
newydd

Trosglwyddo’r cynnyrch i’r farchnad trwy
sianelau priodol trwy fusnesau presennol
neu trwy ddechrau busnes newydd.
Bydd ymelwa ôl-fasnachol yn achos i’r
ymgeisydd unigol a darpariaethau eraill o
fewn y Cynllun Datblygu Gwledig ac / neu
Strwythurau a Buddsoddiadau Ewropeaidd
fel darpariaethau Busnes Cymru
Nod Penodol: NP 4
Ymestyn gweithgarwch digwyddiadau
Creu mwy o gyfranogiad a defnydd o
rhagoriaeth a dreialwyd yn flaenorol yn y
farchnadoedd twristiaeth y tu allan i’r tymor sector bwyd i dri sector economaidd arall
trwy fusnesau newydd a phresennol yn
gweithio ar y cyd â chymunedau o
Nod Penodol: NP12
diddordeb
Darparu cyfleoedd gwaith yn eu sir
cartref i bobl ifainc sydd am lwyddo’n
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
dda
Ymgynullo diddordeb busnes a gwybodaeth
leol cymunedau sydd mewn ardaloedd i gydMath o weithrediadau i’w cefnogi:
ddylunio a chydweithredu cynnyrch twristiaeth Sefydlu rhaglen interniaeth wledig ar gyfer
y tu allan i’r tymor yn ardaloedd Pen Llŷn (2),
10 o bobl ifainc o Wynedd sy’n gadael y
Eifionydd (2) a’r Bala / Penllyn (2) i gynnwys
brifysgol. Mae’r rhaglen am gynnwys
a. Safleoedd y Mabinogi / Arthuraidd /
lleoliad busnes (o bosib yn y 3ydd sector) ac
Tywysogion sydd yn eang a thoreithiog ystod o brofiadau ledled y sir wedi eu
yn yr ardaloedd hyn
hanelu at ddatblygu unigolion gyda
b. Profiad o ‘Nadolig yng Ngwynedd’
mewnwelediad a syniadau gwerthfawr ar
c. Pecynnau bwyd twristiaeth “Giât i’r
gyfer adfywiad economaidd. Gwnaiff y
plât” sy’n harneisio enw da Gwynedd
rhaglen edrych ar fod yn hynod o
am gynnyrch gwych e.e. ymweliadau
gystadleuol gyda chyfranogiad yn darparu
fferm (ar yr iseldir ac yn yr ucheldir),
clod. Meini prawf dethol i ymgeisio.
dosbarthiadau cigydd, arddangosiadau
coginio, a phenwythnosau
Sefydlu rhaglen interniaeth i Israddedigion
archwaethwyr lleol
a redir yn flynyddol am 10 israddedigion
d. Profiadau celf / crefft lleol e.e.
dethol. Tebyg i interniaethau gwledig dros
pecynnau dyfrlliw, ffotograffiaeth, a
wyliau’r haf. Cysylltiadau i sector preifat
chrefft llechi
lleol a gweithgareddau eraill o fewn y
e. Profiad o ffermdy Cymreig e.e. wyna
rhaglen LEADER. Meini prawf dethol i
byw, bwyd, yr iaith Gymraeg
ymgeisio
f. Profiad seryddiaeth mewn ardaloedd
‘awyr ddu’

Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ochr alw
Asesu llenyddiaeth a phecyn
cymorth sylweddol a gynhyrchwyd
gan Gyngor Gwynedd
Penderfynu trwy asesiad ac ymchwil
alw a lleoliadau anghenion
gwasanaeth mwyaf neu mwyaf brys
Cynullo cymunedau o ddiddordeb
perthnasol a phriodol (i gynnwys
defnyddwyr y gwasanaeth a
chynrychiolwyr awdurdod statudol) i
gynhyrchu modelau newydd a
gytunwyd arnynt ar gyfer cyflwyniad
a dreialir
Comisiynu modelu busnes i asesu
hyfywedd y modelau gwasanaeth a
gytunwyd arnynt
Gweithredu 3 cynllun peilot wedi’u
hamserlennu sy’n trin diffygion
gwasanaeth mewn 3 cymuned
Nod Penodol: NP20
Gwella’r defnydd o ganolbwyntiau
cymunedol fel mecanweithiau
cyflwyno gwasanaeth
Yn benodol, trin meini prawf
Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant
ynghylch grwpiau a
dangynrychiolir ac a eithrir. Yn
benodol, ymrafael ag amcanion
tlodi ynghylch gwasanaethau
gofal plant, cynhwysiant ariannol,
cynhwysiant digidol, datblygu
sgiliau ayyb
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ymgymryd, cofnodi a lledaenu
cyfarwyddeb o ddyheadau lleol ar
gyfer galwadau gwasanaeth,
archwaeth lleol i gyflwyno’r
gwasanaethau hyn, a gallu lleol i
gyflwyno’r dyheadau mewn 3 ardal
ucheldir ym mherfeddion cefn gwlad
a anelir, i gynnwys:Hwyluso 5 trafodaeth gymunedol ym
mherfeddion cefn gwlad gyda
darparwyr gwasanaeth lleol
presennol i ymchwilio i integreiddiad,
lledaeniad a gwella gwasanaethau
presennol, gyda golwg i dreialu:

a. Sefydlu 2 ganolbwynt
gwasanaeth cymunedol
newydd yn seiliedig ar
ddarpariaeth bresennol
(siop / tafarn / canolfan

Ngwynedd
Asesu holl brosiectau ynni cymunedol
presennol mewn datblygiadau ac edrych
ar gatalyddu eu cynnydd trwy rwystrau
Hyrwyddo manteision perchnogion tir
preifat yn rhentu tir ar gyfer cynhyrchu
ynni adnewyddadwy cymunedol
Sefydlu banc tir ar gyfer cynlluniau ynni
cymunedol
Nod Penodol: NP23
Defnyddio coed fel tanwydd yn yr
ucheldir a chyfleoedd hydro
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ymchwilio i ddarpariaethau tanwydd
presennol mewn 3 ardal yn yr ucheldir
Asesu tair menter i wella dynameg
cadwyn gyflenwi cyflenwad a chyflwyno
coed tân lleol. O’r dechrau, gweithio gyda
Thanwydd Coed Cymru i gael cyngor ac
ymgynghori â’r sylfaen wybodaeth sydd
ganddynt. Ar gyfer ôl-fasnachu, cyfeiriwch
y partïon sydd â diddordeb at
Wasanaethau Ymgynghorol ac / neu
Fusnes Cymru
Nod Penodol: NP24
Hyrwyddo ynni adnewyddadwy ar gyfer
defnydd lleol ym musnesau Gwynedd
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Asesu a chynorthwyo i sefydlu 2 brosiect
pŵer hydro sy’n seiliedig mewn cymuned
ar gyfer defnydd lleol yn ucheldir
Gwynedd. Gwnaiff LEADER ariannu
asesiadau a modelu ymchwil. Bydd yn
cyfeirio at YNNI’R FRO neu ddarpariaeth
prif ffrwd ar gyfer datblygu. Mae llawer o
waith wedi’i wneud hyd yn hyn i ddod â
grŵp Ynni Cymunedol Gwynedd at ei
gilydd
Gweithio gyda busnesau a chyflenwyr i
weithredu 10 treial solar o fewn busnesau
Gwynedd. Mae hyn er diben medryddu yr
arbedion tebygol y gall busnesau eu
gwneud. Ni wnaiff LEADER osod yr offer.
Yn hytrach bydd yn fodd a logir i asesu
cynhyrchiant solar ardal fel y gellir modelu
manteision economaidd

seiliedig ar TG (ap symudol posibl) sy’n
berthnasol i Wynedd e.e. system dracio
System Leoli Fyd-eang i fonitro
symudiadau gwartheg beichiog
Nod Penodol: SO28
Ymestyn darpariaethau prif ffrwd i
ardaloedd ym mherfeddion cefn gwlad
ac yn yr ucheldir trwy raglennu
rhagweithiol. Pwyslais ar fusnesau yn
seiliedig ar dir
Ymestyn ymelwa digidol i sectorau sy’n
draddodiadol yn amharod i ymgysylltu
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Hwyluso ymgyrch bob dwy flynedd i dynnu
sylw at gyfleoedd i fusnesau lleol gyda
SFBB
Cydlynu 30 cyfarfod un-i-un gyda
arbenigwyr TG i elwa 15 busnes a 15
grŵp cymunedol
Treialu 5 prosiect gyda chymunedau
busnes a wnaiff edrych ar arddangos
manteision SFBB mewn sectorau lle mae
taliadau fel arfer yn araf e.e. manwerthu,
ffermio. Gall cynlluniau peilot gynnwys
arddangos meddalwedd yn seiliedig ar
Gwmwl o fewn y sector llaeth, gan
gynorthwyo’r defnydd o daliadau ‘sweip’
digidol mewn marchnadoedd ffermwyr a
datblygu ap ‘dalfa’r dydd Gwynedd’ i
ganiatáu pysgotwyr i ymgysylltu â
chwsmeriaid mewn amser go iawn
Nod penodol: SO29
Dod â Gwynedd i flaen datblygiadau
digidol cyfrwng Cymraeg
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Treialu 5 cynnyrch cyn-fasnachol newydd
sy’n cysylltu’r iaith Gymraeg gyda
thechnoleg digidol h.y. apiau,
meddalwedd
Cynorthwyo 10 busnes a grwpiau
cymunedol i integreiddio eiconograffeg
Cymreig i’w presenoldeb digidol trwy
wefannau / cyfryngau cymdeithasol
Ymchwilio a gweithredu cyfleusterau
cyfieithu trwy ddefnyddio technoleg
symudol
Treialu 3 syniad am gyfleuster cyfieithu
arloesol
Treialu prosiectau sy’n benodol yn anelu i
ddod â dysgwyr a siaradwyr Cymraeg at ei
gilydd
Ymchwilio i’r sector hapchwarae a nodi
cyfleoedd i gysylltu eiconograffeg gyda

Nod Penodol: NP 5
Cynyddu ymgysylltiad, cyfranogiad a
mantais i fusnesau twristiaeth trwy
ychwanegu gwerth i ddarpariaethau
cymhwyso digidol
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Cyflwyno modiwlau rhyngweithio i
ddarpariaeth ap presennol er mwyn cynyddu
cyfranogiad busnes yn y tymor a thu allan i’r
tymor mewn amser go iawn er mwyn e.e.
cyflwyno gostyngiadau mewn tywydd drwg i
gynyddu gwerthiannau
Nod Penodol: NP 6
Cryfhau cynhyrchiant a hunaniaeth trefi
marchnad fel symbolau arbrofol o
ddiwylliant a chynnyrch eu dalgylch.
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Cyflwyno ffyrdd i gryfhau cysylltiadau rhwng
trefi marchnad dewisedig a’u dalgylch er mwyn
harneisio pwysigrwydd cynnyrch a
marchnadoedd lleol mewn cryfhau hunaniaeth
a gwahaniaethu y dref e.e. Y Bala a
Phorthmadog
a. Edrych a chyhoeddi cyfleoedd
cynnyrch crefftwyr ar iseldir ac ucheldir
Gwynedd
b. Sefydlu ymgyrch sy’n ymestyn dros
ddalgylch y dref farchnad i archwilio
sgiliau ac offer a herio pobl leol i
wneud cynnyrch yn ffynhonnell incwm
cyntaf neu ail
c. Cysylltu siopau gwag gyda chynnyrch
dalgylch lleol mewn celf, crefft, bwyd a
gwasanaethau mewn gofal a
datblygiad personol.
d. Sefydlu cyfrwng digidol rhyngweithiol i
gyfateb sgiliau i offer a rheoli cyflenwi a
galw y cynnyrch a’r gwasanaethau a
wneir yn lleol
e. Edrych ar sefydlu gwasanaeth casglu a
dosbarthu ar gyfer cynnyrch wedi’u
gwneud yn lleol
f. Treialu ymgyrchoedd cyfryngau
cymdeithasol cydweithredol yn seiliedig
ar ardal wedi eu hanelu at ddarparu
cwsmeriaid ag un pwynt cyfeirio ar
gyfer cynigion a digwyddiadau lleol
Nod Penodol: NP 7
Dyrchafu harneisio’r Gymraeg fel pwynt
gwerthu unigryw wedi ei wreiddio yng
Ngwynedd – gosod yr iaith yn ei chyddestun Ewropeaidd, Celtaidd a lleol trwy

Nod Penodol: NP13
Rhoi cyfle i bobl ifainc gael mynediad at
offer sy’n hwyluso creadigrwydd ac
entrepreneuriaeth
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu 2 glwb Entrepreneuriaeth wedi eu
cynghreirio â 2 labordy ffabrigo mewn 2
dref marchnad (un ym Meirionnydd)
Penodi 10 mentor busnes gwirfoddol i
weithio gyda phobl ifainc ym mhob
gweithgaredd yn yr adran hon, fel
mentoriaid ar gyfer graddedigion sydd wedi
llwyddo’n dda a phobl ifainc a ddadrithiwyd.
Gwnaiff mentoriaid gynorthwyo i gysylltu y
bobl ifainc sydd yn y prosiect â gwaith prif
ffrwd
Nod Penodol: NP14
Cydlynu consortia busnesau lleol i gael
mynediad at gymorth ac ymgysylltu yn
fwy llwyddiannus gyda gweithdrefnau
caffael ffurfiol
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Asesu cyfleoedd tendro a diffygion sector
presennol ac yn y dyfodol.
Sefydlu cymuned o ddiddordeb gyda
chynrychiolwyr perchnogion a grŵp busnes
bach (yn cynnwys y 3ydd sector). Nodi 5
maes ar gyfer gweithgarwch treialu mewn
cydweithrediad a chydymffurfiaeth, i
gynnwys:a. Cydlynu digwyddiadau lledaenu yn
ôl canfyddiadau
b. Gweithredu tair menter
gydweithredol i ymgymryd â
rheoliadau cydymffurfio, i gynnwys:c. Busnesau adeiladu micro; busnesau
peirianneg sifil bach; sector trydanol
Asesu a chynorthwyo proffiliau cydymffurfio
20 busnes lleol
Asesu a chynorthwyo lleihad cost 5
cadwyni cyflenwi lleol trwy bartneru arloesol
mewn e.e. dosbarthu, pryniant cyffredinol
Nod Penodol: NP15
Hwyluso partneriaethau busnes newydd
neu arloesol sy’n creu cyfleoedd
datblygu cynnyrch newydd
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ffermwyr yr Ucheldir
Cynullo grŵp ffermwyr yr ucheldir i yrru
cydweithrediad mewn geneteg ac iechyd

gymunedol)
b. Comisiynu 3 menter
integredig ym mherfeddion
cefn gwlad wedi’u hanelu
at:i.
Cymorth hunangymorth ar gyfer
rhieni unigol gwledig
Mentrau grŵp cymorth ar gyfer y diwaith ym mherfeddion cefn gwlad
Nod Penodol: NP21
Lliniaru effeithiau toriadau mewn
gwasanaeth trwy dreialu
trosglwyddo synhwyrol
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Cydweithredu â Chyngor Gwynedd i
asesu paru mewn darpariaeth y
trydydd sector a gwasanaethau
trosglwyddadwy
Comisiynu modelu busnes a phrofi
hyfywedd dwys, i gynnwys
goddefiannau CAPEX ac OPEX
Dewis tri senario trosglwyddo gyda
rhagolygon hyfywedd da
Hwyluso trafodaethau rhwng
trosglwyddedigion a throsglwyddwyr
Comisiynu trosglwyddwyr ar gyfer
cyfnod prawf gydag amser
cyfyngedig cyn trosglwyddiad ffurfiol
er mwyn codi hyder ym mhob parti
Cofnodi a chyhoeddi’r broses a
ymgymerwyd a’r rhesymeg am
drosglwyddiadau dethol

chyfleoedd hapchwarae

ddyfnhau gwerthfawrogiad a gwybodaeth
ei arwyddocâd ehangach mewn treftadaeth
Ewropeaidd a dyfalbarhad Celtaidd.
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Sefydlu 6 prosiect sy’n rhoi presenoldeb
amlwg i’r iaith Gymraeg mewn cyfleu
hunaniaeth yn yr economi dwristiaeth, i
gynnwys defnyddio y Gymraeg fel nwydd
werthadwy:a. Sefydlu cymuned gyda hunaniaeth
Gymraeg (wedi eu cysylltu â
rhwydweithiau Hunaniaith) o
ddiddordeb llywio
 6 ffordd diriaethol o ddefnyddio
treftadaeth ddiwylliannol ac ieithyddol
e.e. dysgu geiriau Cymraeg pan yn
ymweld ag atyniadau
 2 gynnyrch unigryw sy’n cynorthwyo i
‘werthu’ hanes Ewropeaidd yr iaith
Gymraeg
 2 gynnyrch unigryw sy’n gosod yr iaith
Gymraeg yn ei throedle Celtaidd e.e.
Gwyn = Quinn; Bowen = McGowan
Treialu cynllun brandio ar gyfer busnesau
Gwynedd – ‘Rydym yn fusnes dwyieithog’ i
gynyddu arian yr iaith yn yr economi
Treialu’r cynllun mewn tafarndai / bwytai /
atyniadau gan ddarparu gwersi iaith Gymraeg
byr yn y toiledau ar ffurf ‘dolenni sain’.
Nod Penodol: NP 8
Sicrhau y clywir yr iaith Gymraeg yn y
gymuned a’r gweithle ynghyd â chael ei
gweld
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Ymgynghori yn eang, dylunio a gweithredu
gwybodaeth yn seiliedig ar wybodaeth yn
seiliedig ar ‘pam bod y Gymraeg o bwys i bobl
ifainc a theuluoedd.
Treialu 5 sesiwn ‘Pam y Gymraeg?’ dros
flwyddyn mewn ysgolion uwchradd dethol i
drin diffyg ieithyddol ymysg pobl ifainc, gan
ganolbwyntio ar bwysigrwydd amrywiaeth
mewn cymdeithas ac economi, a
dwyieithrwydd mewn datblygiad personol a
gyrfaol. Mae’r rhain unwaith eto yn cael eu
gosod yng nghyd-destun yr Undeb
Ewropeaidd lle y norm yw dwyieithrwydd neu
teirieithogrwydd

gyda golwg i wella cynhyrchiant, i
gynnwys:a. Comisiynu astudiaethau i hyfywedd
rhaglen fridio yn yr ucheldir ar gyfer
defaid Mynydd Cymreig yng
Ngwynedd a phrosiect gwella iechyd
anifeiliaid
b. Sefydlu cymorth ariannol ar gyfer
gweithredu’r rhaglenni
Nod Penodol: NP16
Ymelwa â thwf yn y sector digidol fel
gyriant trawsbynciol twf economaidd
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Traws-sector Digidol
Sefydlu ‘cymunedau digidol o ddiddordeb’ o
fewn y sectorau twristiaeth, busnesau canol
tref a gwledig i godi ymwybyddiaeth am
gyfleoedd digidol mewn technoleg symudol.
Comisiynu 2 newyddbeth yn y sector hwn
lle mae rhyngweithiad busnes a
chymunedol yn cyfuno i gynhyrchu mantais
economaidd ehangach.
Sector dylunio
Sefydlu cymuned ddylunio o ddiddordeb
sydd â’r her o greu dau ddyluniad eiconig a
all greu galw o werth uchel a hybu
marchnad newydd gyda goblygiadau eang
Nod Penodol: NP17
Ymelwa o’r Ddinas Dysg yn ddyfnach i’w
gwasgariad yng Ngwynedd
Math o weithrediadau i’w cefnogi:
Asesu 5 cynnyrch ymchwil o’r brifysgol NAS
profwyd eto gan y farchnad
Adolygu prototeip / addasrwydd y cynnyrch
ar gyfer y farchnad
Asesu marchnadwyedd y cynnyrch
Nodi busnesau lleol i ddarparu
bydwreigiaeth cynnyrch i’r farchnad
Cynorthwyo i brofi 5 cynnyrch yn y farchnad
Trosglwyddo 5 cynnyrch i ‘fydwragedd’
busnes os yw’n werthadwy
Lledaenu profiad a chanlyniad y prosiect

