
    

 

Cofnodion Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd - LEADER. 

14.10.20 

Cyfarfod rhuthiol (dros Zoom) 

Yn Bresennol: 

Cynrychiolaeth o’r Sector Fenter: 

 

Gwenan Williams                 (GW) Sector Breifat  

Gwion Llwyd                          (GLl) Dioni 

Cynrychiolaeth o’r Sector Gwirfoddol: 

 

Sian Tomos                              (ST) GISDA 

OG Thomas                             (OG) Gwirfoddol 

Geraint Strello                        (GS) BT / Technoleg 

Craig ab Iago                            (CI) Dyffryn Nantlle 2020 

Dafydd Watts                          (DW) Energy Saving Trust 

David Ingham                           (DI) D.I.Y. Industries Ltd 

Ceri Cunnington                       (CC) Cwmni Bro 

Cynrychiolaeth o’r Sector Gyhoeddus: 

Einir Young                              (EY) Prifysgol Bangor 

Rhodri Owen                          (RO) Grwp Llandrillo Menai 

Cynrychiolaeth o Fenter Môn/ Arloesi Gwynedd Wledig:  

 

Aaron Warren                      (AW)  

Rhian Hughes                       (RH)  

Rhys Gwilym                          (RG)  

Elin Parry                                (EP)  

Dafydd Gruffydd                  (DG)  

Meilir Pritchard                    (MP)  

Katie Hughes-Ellis                 (KHE)  

Anwen Davies                      (AD) Cyngor Gwynedd 

Endaf Griffiths                      (EG) Wavehill 

Joe Carter                              (JC) We Are Service Works 

Caryl Lewis                              (CL) Cwmni Celyn 

Sioned Morgan Thomas       (SMT)  

 
 



    

 

 
 
 

Pwynt  Manylion Gweithred 

Cyfarfod Grŵp Gweithredu Lleol  

1. Cafodd croeso ei ymestyn i bawb i’r cyfarfod gan Rhodri Owen, sydd yn 

cadeirio’r LAG yma. 

 

2. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan 4 aelod trwy law AW.   

• Angela Jones 

• Susan Yapp 

• Geraint Strello 

• Dylan Griffiths 

 

 

  

3. Datganiadau o Ddiddordeb 

 

N/a 

 

4. Cofnodion Cyfarfod 04/03/20 

 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod fel rhai cywir. 

Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion. 

 

 

5. Diweddariad Staff AGW  

Eglurodd DG bod swydd rheolwr AGW yn gael ei hysbysebu bydd 

cyfweliadau yn digwydd dros yr wythnosau nesaf. Nododd DG fod cyfnod 

KHE fel rheolwr interim yn dod I ben ond mae na fwriad dal gweithio efo 

KHE fel swyddog llawrydd ar cynlluniau AGW.  

 

Diweddariad Cyffredinol 

Rhoddodd DG ddiweddariad i’r aelodau am sefyllfa cyllid AGW. Esboniodd 

DG na er mwyn symyd diweddglo y cynllyn ac ymestyn y proffil ariannol 

hyd at 2023, bydd angen symyd arian i fewn i cyflogau swyddogion 

prosiect i barhau i wireddu cynlluniau. Cytunodd y LAG i parhau i gynnal 

swydd Llwyddo’n Lleol a derbyniodd y LAG y newidiadau. Cytunodd I 

symyd £320k allan o’r gronfa gynlluniau. Oedd hyn yn gadael swm o 

£840k yn weddil ar gyfer cynlluniau. 

 

 

 

 

 LAG yn 

cymeradwyo 

symyd arian  



    

 

6. a) Diweddariad Cynlluniau – Gwyntwch 

 

Eglurodd EP be oedd pwyslais y thema a rhoddodd trosolowg o 

prosiectau. Hyd yn hyn does ddim digwyddiad wedi cynnal gyda prosiect 

Cymynedau Cysylltiedig yn sgil cyfyngiadau COVID-19 ond mae wefan 

wedi sefydlu er mwyn cofrestru diddordeb. Routers 4G wedi’u dobarthu 

I’r cymynedau gyda cysylltiad we gwael. Nododd EP fod dashboard IOT 

mewn amaeth mewn lle yng Ngholeg Glynllifon ond mae cyfyngiadau 

COVID-19 yn atal rhag gosod y senseryddion ar hyn o bryd. Eglurodd EP 

bod ymchwil ar gyfer datrysiadau cludo bwyd wedi mynd yn ei flaen a 

fydd yr ymchwil yn gael ei rannu gyda aelodau. 

Soniodd EP am y sgôp ar gyfer prosiect newydd sy’n ymwneud â’r 

diwydiant gwlân a’r bwriad I gynnal webinarau ym mis Tachwedd er 

mwyn drafod y her yn bellach. 

 

b) Diweddariad Cynlluniau – Lleoedd 

 

Cyflwynodd RH trosolwg fras o brosiectau Lleoedd. Eglurodd fod 

digwyddiad cloi Byw a Bod yn Gymuned wedi ei chynnal dros Zoom a wedi 

bod yn lwyddiant gyda dros 100 yn mynychu. Mae sgyrsiau wedi datblygu 

efo prosiect Trawsnewid Trefi gyda Esyllt Jones o’r adran Economi Cyngor 

Gwynedd. Eglurodd RH fod prosiect StoreTally yn bwrw ymlaen a mae’r 

technoleg wedi’I osod yn Fron Goch, Spar Pwllheli a Nefyn. 

 

c) Diweddariad Cynlluniau – Mentro 

 

Eglurodd RG fod Ffiws Porthmadog wedi ailagor gyda’r system bookio yn 

gweithio’n effeithiol. Esboniodd RG fod galwad agored wedi cynnal ar 

gyfer lleoliadau newydd I’r cynllyn ceir trydan a chadarnhaodd na Siop 

Griffiths Penygroes a Llanaelhearn wedi gael eu penodi. 

Esboniodd RG fod prosiect Siop.io wedi datblygu o gwaith ymchwil 

Myrddin Davies ar marchnadoedd bwyd lleol yng Ngwynedd a Môn. 

3x ymyraith wedi codi o hyn 1. App neu wefan ar gyfer busnesau bwyd 2. 

Defnyddio marchnadoedd lleol fel ‘collection points’ 3. Ymgyrch 

marchnata ar gyfer busnesau lleol. Mae siop.io yn prosiect peilot sy’n 

cyfuno’r 3x ymyraith yma’n penodol. Nododd GLl fod o’n awyddus gael 

gynrychiolaeth o fusnesau Meirionydd ar siop.io.  Cadarnhaodd DG bod 

na fwriad defnyddio KHE fel hwylusydd ar gyfer y prosiect.  

 

 

 

 



    

 

  

7. Diweddariad Ariannol 

 

Rhoddodd KHE trosolwg gryno o’r cyllid sydd wedi clustnodi o dan y 3x 

thema gweithredu newydd. Cadarnhaodd na £130k oedd wedi clustnodi o 

dan y system newydd hyd yma. 

 

 

 

 

8 Diweddariad ar y gweithdai – Service Works 
 
Cyflwynodd JC o We Are Service Works trosolwg o’r broses gweithdau her 
i’r Aelodau LAG. Esboniodd JC fod 2x gwahanol math o weithdy 1. 
Diffinio’r broblem 2. Creu syniadau. Eglurodd DG fod y gweithdai yn gael 
eu ddatblygu dros yr wythnosau nesaf a’i weithredu yn y flwyddyn 
newydd. 

  

 

9 Gwerthusiad o cynlluniau - (Caryl Lewis) 
 
Rhoddodd CL trosolwg o’r broses gwerthuso prosiectau AGW. 
Pwysleisiodd RMO fod y gwaith yma’n holl bwysig i rhannu’r gwersi a 
ddysgwyd a croesawodd CL i’r tîm. 
 

 

10 Trosolwg o’r gwerthusiad a argymhellion (Endaf Griffiths) 

Cyflwynodd EG o Wavehill trosolwg i’r Aelodau LAG ar gwerthusiad 
LEADER a’r prif canlyniadau. 
 

Copi o’r 

gwerthusiad ar 

gael I aelodau 

LAG. 

           Unrhyw faterion eraill 
 N/a  

 


