
    

 

 Cofnodion Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd - LEADER. 

14.07.21 

Cyfarfod rhithiol (dros Zoom) 

Yn Bresennol: 

Cynrychiolaeth o’r Sector Breifat: 

 

Ian Nellist                                (IN) FSB  

Geraint Strello                        (GS) BT / Technoleg 

Ceri Cunnigton                       (CC) Antur Stiniog 

Cynrychiolaeth o’r Sector Gwirfoddol: 

 

Sian Tomos                              (ST) GISDA 

Arwel Jones                              (AJ) Partneriaeth Llyn 

Dafydd Watts                          (DW) Gwirfoddol 

Einir Young                              (EY) Gwirfoddol 

Craig Ap Iargo                         (CAI) Dyffryn Nantlle 2020 

  

Cynrychiolaeth o’r Sector Gyhoeddus: 

Rhodri Owen                          (RO) Grwp Llandrillo Menai 

Angela Jones                           (AJ) Parc Cenedlaethol Eryri 

Anwen Davies                         (AD) Cyngor Gwynedd 

Tudur Williams                       (TW) Prifysgol Bangor 

Cynrychiolaeth o Fenter Môn/ Arloesi Gwynedd Wledig:  

 

Nia Wyn Arfon                               

(NWA) 

 

Aaron Warren                      (AW)  

Rhian Hughes                       (RH)  

Rhys Gwilym                          (RG)  

Elin Parry                                (EP)  

Dafydd Gruffydd                  (DG)  

Jade Owen                              (JO)  

Eleth Owen                            (EO)  

 
 
 



    

 

 
 

Pwynt  Manylion Gweithred 

Cyfarfod Grŵp Gweithredu Lleol  

1. Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan Rhodri Owen, sydd yn cadeirio’r LAG 

yma. 

 

2. Ymddiheuriadau 

Cynghorydd Gareth Thomas 

Susan Yapp, Llywodraeth Cymru  

 

  

3. Datganiadau o Ddiddordeb 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb. 

 

 

4. Cofnodion Cyfarfod 14/4/21 

 

Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod fel rhai cywir. 

Nid oedd dim yn codi o’r cofnodion. 

 

 

5. Diweddariad cyffredinol – Nia Wyn Arfon 

 

Cyflwynodd NWA ddiweddariad cyffredinol gan gyflwyno datblygiadau 

newydd tu hwnt i raglen AGW, sydd ar y gweill gan Menter Môn.   Dylid 

odi fod y cynlluniau hyn oll yn gynlluniau a ddatblygwyd o egin syniad / 

peilot LEADER (Neges @ Home, Gwlad y Gwlân, Môn Larder 2). 

 

Cyflwynodd NWA drosolwg o newidiadau staff diweddar a croesawodd y 

tîm digidol newydd : Tomos Jones, Wil Adams a Elen Foulkes i’r cwmni – 

gan dynnu sylw’n benodol at y gwaith fydd y tîm yn ei gyflawni yng 

Ngwynedd.  Eglurodd NWA fod trefniadau mewn lle ar gyfer ei chyfnod 

mamolaeth a bydd EP yn camu mewn i ddelio â rhai cyfrifoldebau yng 

nghyfnod absenoldeb NWA.  Cadarnhaodd NWA fod bwriad cyflogi 

swyddog prosiect i lenwi’r bwlch yn ystod y cyfnod yma. 

 

Nododd NWA fod gwerthusiad o ranglen LEADER gan Wavehill yn 

weithredol ac anogwyd aelodau’r LAG i lenwi’r holiadur ar gyfer y 

gwerthusiad. 

 

Rhoddodd NWA drosolwg o gyhoeddusrwydd diweddar AGW gan 

gynnwys y Bwletin Bach, gyda canran uchel o danysgrifwyr yn agor y 

bwletin i’w ddarllen, ac yn dilyn dolenni pellach.  

 



    

 

 

 

 

 

7. Diweddariad Ariannol 

 

Rhoddodd NWA drosolwg o ffigyrau’r cynllun hyd yma, gan nodi’r gyllideb 

newydd a gyflwyniad fel rhan o’r ail broffilio.  Rydym yn aros i dderbyn 

cadarnhad ar yr ail broffilio gan Llywodraeth Cymru.  Noder fod costau 

prosiect ar gyfer Implementation a Co-operation wedi’u rhannu’n hafal 

rhwng ein meisydd strategol, Mentro, Gwyntwch a Lleoedd, a bod cyllideb 

digonol at ddiwedd y rhaglen, gyda’r swn sydd wedi ei glustodi eleni 

eisoes yn iach. 

 

Yn sgil yr ail broffilio, nododd NWA fod budget costau teithio, VAT a 

costau staff yn gostwng gyda chynydd o 12% mewn cyllideb ar gyfer 

prosiectau.  

 

Cymeradwyodd y LAG i glustnodi cyllideb o £15k ar gyfer gweithdai her 

AGW (£5k yn erbyn bob thema). 

 

 

 

 

 

8 Diweddariad Cynlluniau 
 
Gwyntwch (EP) 
Cyflwynodd EP drosolwg o’r thema Gwyntwch a rhoddodd ddiweddariad 
ar y prosiectau cyfredol. 
 
Eglurodd EP fod prosiect IOT mewn Amaeth yn dod ei ben yn ei ffurf 
bresennol, yn dilyn y digwyddiad cloi, ond mae lle i ddatblygu ymhellach.  
 
Nododd EP fod mewnforio’r semen fel rhan o brosiect Defaid Aml-Bwrpas 
yn cychwyn a bod digon o amser i gychwyn gweithredu camau nesaf o fis 
Awst ymlaen.  
 
Cyflwynodd EP drosolwg o gynllun newydd Twristiaeth Gynaliadwy sydd 
yn peilota dull parcio a theithio yn Bethesda. Nododd EP y bydd hefyd 
astudiaeth dichonoldeb ar faes parcio Pant Dreiniog, yn ogystal â chefnogi 
gwaith ymchwil ar y cyd â’r Parc ac M-Sparc ar ‘Eryri Digidol’. 
 

 



    

 

Mae prosiect Gofod yn mynd yn ei flaen ac mae’r lleoliadau canlynol 
wedi’w dewis: Canolfan Gymunedol Bro Ffestiniog, Antur Waunfawr + 
Tecstiliau, & Siop Griffiths.  
 
Cadarnhaodd EP bod astudiaeth Community Catalysts yn cael ei baratoi a 
byddwn yn ystyried prosiect peilot pellach yn ddibynol ar y canfyddiadau.  
 
Soniodd EP fod prosiect SbwrOriel yn parhau gyda peilot yn cychwyn wrth 
gyd-weithio efo Ysgol Glan y Môr i greu celf yn defnyddio sbwriel. Nododd 
EP fod bwriad cyd-weithio efo’r Parc Cenedlaethol ar agenda di-blastig 
hefyd. 
 
 
Lleoedd (RH) 
Rhoddodd RH drosolwg o brosiectau Lleoedd.  
 
Cadarnhaodd RH fod prosiect Store Tally yn symyd ymlaen gyda’r 
teclynnau yn gael eu gosod yn Madryn, Chwilog, Copa, Caernarfon, a 
Warws Werdd, Antur Waunfawr. 
 
Cynllun Byw a Bod yn y Gymuned yn barhaus – byddwn yn gwerthuso yn 
yr Hydref.  
 
Nododd RH fod prosiect trawsgwladol awyr dywyll yn datblygu gyda 
cynhadledd rhithiol yn cael ei drefnu gyda nifer o siaradwyr gwadd 
amrywiol, gan gynnwys cynrhychiolydd o NASA.  
 
Eglurodd RH bod prosiect Hello Port wedi cyllido gan AGW a fydd y 
prosiect yn darganfod â yw’r dull digidol yn gweithio fel cysyniad i gasglu 
barn pobl leol ac ymwelwyr yr ardal.  
 
Mentro (RG) 
Cyflwynodd RG ddiweddariad ar brosiectau Mentro. Nododd RG bod Ffiws 
wedi ailagor ar y 12fed o Fai drwy system apwyntiadau gyda 
gweithgareddau yn digwydd yn rheolaidd.  
 
Nododd RG fod pecyn cymorth Ffiws wedi lawnsio sydd yn cynnwys 
cymorth pellach i fusnesau sydd yn ddefyddio Ffiws e.e. cymorth 
arbenigol, cyrsiau a defnyddiau. Cadarnhaodd RG fod rhan fwyaf o’r offer 
wedi cyrraedd y gofodau Ffiws newydd a fod galwad agored i addurno 
ffenestr Ffiws wedi hysbysebu ar ein cyfryngau cymdeithasol er mwyn 
tynnu sylw at ddenfydd yr offer.  
 



    

 

Cyflwynodd RG drosolwg byr o brosiect Egin Cegin a cadarnhaodd fod yr 
uned wedi symyd o dir Ysgol Botwnnog i faes parcio Congl Meinciau. Bydd 
AGW yn cynnal gweithdai Meistr a hyfforddiant cymwysiedig mewn 
partneriaeth gyda Cywain. 
 
Eglurodd RG fod prosiect Siop.io yn parhau i recriwtio busnesau i 
gofrestru ar y wefan. Nododd RG fod Siop.io am fod yn rhan o gynllun 
‘Neges@home’ hefyd, yn adeiladu ar lwyddiant Neges i greu blychau 
‘bwyd lleol’. Bydd rhain yn rhoi ymdeimlad o le i ymwelwyr trwy gynnyrch 
lleol. 
 
Cadarnhaodd RG bod cynllun Prydau Pen wedi dod i ben yn Penygroes 
gan Yr Orsaf sydd ag un o geir Trydan Cymunedol AGW, ond mae’r grŵp 
yn defnyddio Carwen ar gyfer cynllun ‘Be nawni’ nesa. Mae criw 
Llanaelhaearn wedi parhau i gydweithio hefo’r tŷ doctor er mwyn danfon 
presgripsiynau i bobl ardal Pen Llŷn. 
 
Llwyddo’n Lleol (JO)  
Cyflwynodd JO drosolwg o brosiectau Amser i Fentro a Llwyddo’n Lleol 
gan roi esiamplau a rhannu llwyddiannau rhai o’r cohort.  
 
 

9. Diweddariad Rhaglen Arfor, 
Anwen Davies, Cyngor Gwynedd (AD) 
 
Cadarnhaodd AD for rhaglen Arfor wedi dod i ben. Nododd AD fod 
Cymorth i Fentro wedi cefnogi 28 busnes yng Ngwynedd a bydd y bunesau 
yma’n creu nifer o swyddi a datblygu dros y 2 x flynedd nesaf. 

 
 
 

 

           Unrhyw faterion eraill 
 N/a  

 


