LEADER yng Ngwynedd
Beth yw LEADER?
LEADER yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio dull arbennig o ddatblygu lleol mewn
ardaloedd gwledig. Mae’r enw LEADER yn dod o dalfyriad Ffrengig am ‘Liaison
Entre Actions pour le Development de L'Economie Rurale’, sy’n cyfieithu’n fras i
‘cysylltiadau rhwng camau gweithredu ar gyfer datblygu’r economi wledig’.
Mae’n gynllun a gyllidir gan yr UE a Llywodraeth Cymru fydd yn cefnogi
gweithgareddau yng Ngwynedd rhwng 2015 a 2021 o fewn pum thema. Y themâu
yw:
 Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
 Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni
cyflenwi byr
 Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
 Ynni adnewyddadwy ar lefel gymunedol
 Manteisio ar dechnoleg ddigidol
Beth yw rhinweddau rhaglen LEADER?
Mae pwyslais ar brosiectau peilot er mwyn dysgu a rhannu arfer da. Yn gyffredinol,
mi fydd prosiectau LEADER yn meddu ar y rhinweddau canlynol:







Mae’n cael ei weithredu dros amser penodol.
Mae’n cyd fynd â Strategaeth Datblygu Leol Gwynedd
Mae’n ceisio datrys her neu broblem sydd â pherthnasedd eang.
Mae’n mabwysiadu dull newydd sydd ddim eisoes wedi ei weithredu.
Mae’n caniatáu dysgu a rhannu arfer da
Nid yw’n rhoi mantais fasnachol uniongyrchol nag anuniongyrchol i unrhyw grŵp
neu unigolyn.

Beth fydd LEADER yn ei wneud?
Mae LEADER yn ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu fygythiadau sydd
yn ein hwynebu yng Ngwynedd. Enghreifftiau o’r rhain yw:




Sut gallem annog cerddwyr ar hyd llwybr arfordirol Gwynedd i wario fwy o fewn
busnesau lleol ar hyd y llwybr?
Wrth wynebu toriadau mewn gwasanaethau cyhoeddus, all cymunedau rhedeg
gwasanaethau lleol eu hunain?
A oes cyfleoedd i ddatblygu cynnyrch a gwasanaethau drwy’r Iaith Gymraeg?

Dylai'r rhain fod yn weithgareddau o’r gwaelod i fyny wedi eu harwain gan
gymunedau sy'n cynnwys sbectrwm eang o grwpiau, sefydliadau ac unigolion.
Beth yw’r Strategaeth Datblygu Leol (SDLl)?
Mae’r Strategaeth Datblygu Leol yn amlinellu blaenoriaethau Arloesi Gwynedd
Wledig (AGW), yr enw a roddir ar raglen LEADER yng Ngwynedd, dros y 6 mlynedd.

Cafodd ei baratoi yn dilyn proses ymgynghori dwys a dylai holl weithgareddau AGW
gyd-fynd â nod ac amcanion y strategaeth. Fodd bynnag, dylid pwysleisio mai un
ystyriaeth yn unig yw cyd-fynd â’r SDLl wrth ddatblygu prosiect LEADER.
Pa gefnogaeth gall Arloesi Gwynedd Wledig ei gynnig?
Gall Arloesi Gwynedd Wledig ddarparu'r cymorth angenrheidiol i dreialu
gweithgaredd dros gyfnod penodol. Gall hyn gynnwys gwariant fel prydlesu offer,
rhentu eiddo, prynu eitemau cyfalaf bach a chefnogi cefnogaeth arbenigol. Bydd
cefnogaeth barhaus hefyd yn cael ei ddarparu gan swyddogion prosiect drwy gydol y
prosiect. Mi fydd yr holl gostau yn cael eu talu’n uniongyrchol drwy raglen AGW ac ni
ddyrannir unrhyw grantiau.
Pwy all gymryd rhan?
Mi fydd Arloesi Gwynedd Wledig yn ceisio ymgysylltu â chymunedau o ddiddordeb
yn ogystal â'r rhai a ddiffinnir yn ddaearyddol. Gallai enghreifftiau o'r rhain gynnwys:



Grŵp o drigolion a busnesau lleol o fewn pentref yn gweithio mewn
partneriaeth i dreialu dull newydd o redeg gwasanaeth lleol.
Cwmnïau gweithgareddau awyr agored ar draws Gwynedd yn partneru gyda
darparwyr llety i beilota pecynnau gwyliau newydd.

Mi fydd gweithgareddau llwyddiannus angen mewnbwn ystod eang o gyfranogwyr ac
mi fydd llwyddiant gan amlaf yn codi yn sgil ymgysylltiad a chyfranogiad pawb sydd â
diddordeb. Gall brosiectau gynnwys cyfranogwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat,
cymunedol a gwirfoddol.
Bydd modd cydweithio gydag ystod eang o gyrff a mudiadau ond nid oes modd
ariannu eraill i weithredu cynlluniau tu allan i drefniant caffael. Mae sawl rheswm am
hyn:




Nid oes modd cynnig grant (neu unrhyw beth sydd yn debyg i grant)
Mae gofyn cyd-fynd â rheolau caffael ar yr holl wariant
Mae gofyn cyd-fynd â rheolau Cymorth Gwladwriaethol ac mae gofyn osgoi
rhoi mantais fasnachol i unrhyw fusnes neu fudiad.

AGW fydd yn berchen ar yr holl eiddo deallusol sydd yn deillio o bob prosiect fydd yn
caniatáu i’r wybodaeth cael ei ddosbarthu yn eang.

Pwy sydd yn rhedeg LEADER yng Ngwynedd?
Bydd rhaglen LEADER yn cael ei reoli gan Grŵp Arloesi Gwynedd Wledig (AGW)
sy'n cynnwys 18 o gynrychiolwyr o wahanol sectorau, gan gynnwys twristiaeth,
ffermio, y trydydd sector, llywodraeth leol a sefydliadau addysg. Cyfrifoldeb Grŵp
AGW yw darparu cyfeiriad strategol a sicrhau bod y gweithgareddau yn cyd-fynd â
Strategaeth Datblygu Leol Gwynedd.

Bydd rhaglen AGW yn cael ei weinyddu gan Fenter Môn o'u swyddfa ym
Mhorthmadog. Mae Menter Môn yn fenter gymdeithasol gyda 20 mlynedd o brofiad o
gyflawni prosiectau datblygu gwledig ar draws Gogledd Cymru a byddent hefyd yn
gyfrifol am y rhaglen LEADER ar Ynys Môn.
Sut mae prosiectau yn cael eu datblygu?
Nid oes proses ymgeisio lle mae panel yn penderfynu naill ai i gefnogi neu wrthod
cynnig ar sail ffurflen gais. Y bwriad yw mabwysiadu proses fwy cyfranogol lle bydd y
grŵp yn gweithio gyda staff AGW ac aelodau Grŵp Arloesi Gwynedd Wledig i
ddatblygu cynllun peilot sy’n gyd fynd ag ethos LEADER. Gellid datblygu cynlluniau
mewn camau gan leihau risgiau a chaniatáu i weithgareddau gael eu diwygio yn
seiliedig ar brofiad cyflenwi.
Bydd AGW hefyd yn medru cymryd rôl ragweithiol a datblygu cynlluniau eu hunain
sydd yn cyfateb i’r Strategaeth Datblygu Leol. Yn yr achosion yma byddwn yn
recriwtio cymuned o ddiddordeb perthnasol i gyfrannu.
Sut bydd staff AGW yn derbyn ymholiadau?
Gellir cyflwyno ymholiadau drwy ddefnyddio Ffurflen Ymholiad. Mae staff AGW yn
derbyn llawer o ymholiadau ynglŷn â derbyn cymorth trwy LEADER a bydd pob
ymdrech i ddelio â nhw yn deg. Mi fydd ymholiadau yn cael eu hymdrin drwy’r ffyrdd
canlynol:




Anghymwys - Egluro pam ei fod yn weithgaredd anghymwys a chyfeirio at
ffynonellau arall o gymorth.
Dim yn gynllun LEADER - Egluro pam nad yw’r cynllun yn cyd-fynd â gofynion
LEADER a chyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth.
Yn meddu ar agweddau o gynlluniau LEADER - Cydweithio gyda’r grŵp neu
unigolyn i ddatblygu’r cynllun e.e. ymestyn y gymuned o ddiddordeb,
ymgymryd â rhagor o waith ymchwil.

Ni ddisgwylir i brosiectau cael eu cyflwyno i AGW yn eu ffurf derfynol. Mae gan y
staff rôl allweddol mewn adnabod prosiectau addawol ac ychwanegu elfennau iddi er
mwyn ei ddyrchafu i mewn i brosiect LEADER.
Beth yw amserlen a chapasiti Arloesi Gwynedd Wledig?
Mae’n gynllun 6 mlynedd sydd yn meddu ar adnoddau dynol ac ariannol cyfyngedig.
Mae gofyn i AGW reoli’r adnoddau dros oes y rhaglen er mwyn sicrhau ansawdd ac
effaith y gweithgaredd. Bydd AGW yn cadw’r hawl i gyfyngu ar y nifer o brosiectau
sydd yn cael ei datblygu a gweithredu ar unrhyw un adeg.
Beth yw’r cyllid sydd ar gael
Cyfanswm gwerth y cynllun yw £5.1 miliwn sy’n cyllido pob elfen o’r gwaith gan
gynnwys costau staff. Mae 80% o’r cyllid yn dod drwy law Cymunedau Gwledig
Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan

Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, gyda’r
gweddill yn dod gan yr Awdurdod Dadgomisiynu Niwclear a Chyngor Gwynedd.
Ni ddylid ystyried AGW fel grant, ac yn sgil hynny nid oes uchafswm neu isafswm ar
werth y prosiectau y gellid eu cefnogi. Mae’r pwyslais ar beilota prosiectau gan
ddefnyddio’r adnoddau dynol ac ariannol sydd ar gael i wneud hynny.
Sut fydd llwyddiant yn edrych?
Datblygu dulliau newydd y gellir eu hefelychu mewn ardaloedd eraill yn y Sir fydd yn
dangos gwerth LEADER yng Ngwynedd. Dylai'r rhaglen ganiatáu i risgiau gael eu
cymryd a dylid goddef methiant cyn belled â bod gwersi'n cael eu dysgu.
A oes rhagor o wybodaeth ar gael?
Gall staff swyddfa Porthmadog ddarparu rhagor o wybodaeth am Arloesi Gwynedd
Wledig ac maen nhw’n hapus i gwrdd â grwpiau ac unigolion sydd â diddordeb. Mae
copi o Strategaeth Datblygu Leol Gwynedd, sy'n darparu'r cyd-destun ar gyfer y
rhaglen, ar gael i'w lawr lwytho o www.arloesigwyneddwledig.com
<http://www.arloesigwyneddwledig.com>.
Anogir chi hefyd i ddilyn rhaglen Arloesi Gwynedd Wledig drwy ein sianelau
cyfryngau cymdeithasol, sy’n cynnwys:
www.facebook.com/arloesigwyneddwledig

@arloesigwynedd

Sianel Arloesi Gwynedd Wledig.
Mae gwybodaeth fwy cyffredinol am y Rhaglen LEADER hefyd ar gael ar wefan
Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (www.enrd.ec.europa.eu/leader).
Gweler ar y dudalen nesaf siart llif o’r broses datblygu prosiectau AGW:

Llif Siart AGW
Ffurflen ymholiad yn cael ei
gyflwyno i Staff AGW

Ymylu ar LEADER

Asesiad cychwynnol

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








Mewnbwn îs-grŵp AGW e.e.

Cynllun LEADER addawol

Mewnbwn rhanddalwyr e.e.







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

 Cyngor Gwynedd
 Parc Cenedlaethol Eryri
 Menter Iaith

Ynni
Ychwanegu Gwerth
Digidol
Cadwyn Cyflenwi
Allanoli

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

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

Ddim yn LEADER
Cyfeirio at ffynonellau eraill o
gymorth.

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

