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Er mwyn sicrhau bod yr aelodau’n derbyn y wybodaeth diweddaraf am gynydd, 
mae’r data perfformiad a gynhwyswyd yn yr adroddiadau monitor nawr yn cael eu 
cyhoeddi ar wefan Llywodraeth Cymru bob mis: 
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CRONFEYDD STRWYTHUROL A BUDDSODDI EWROPEAIDD 2014–2020 

PWYLLGOR MONITRO’R RHAGLENNI CYMRU 

Dydd Gwener 4 Mai 2018 

Llywodraeth Cymru, Merthyr Tudful  

Nodiadau Cyfarfod 

EITEM 1: Croeso, cyflwyniadau ac ymddiheuriadau 

1. Croesawodd y Cadeirydd yr aelodau i gyfarfod Pwyllgor Monitro Rhaglenni 

(PMRh) Cymru ac estynnodd groeso cynnes i dri Aelod newydd.  Rhestrir y bobl 

a oedd yn bresennol ac ymddiheuriadau yn Atodiad A.  

EITEM 2: Cofnodion cyfarfod mis Rhagfyr, camau gweithredu a materion eraill 
sy'n codi 

2. Hysbyswyd yr aelodau bod y diwygiadau a gafwyd wedi'u cynnwys yn y cofnodion 

a ddosbarthwyd i'r aelodau. Ni chafwyd rhagor o sylwadau, felly, gan ystyried y 

diwygiadau hynny; cytunwyd bod y cofnodion yn gofnod gwir a chywir o'r 

cyfarfod. 

EITEM 3: Diweddariad ar Gynnydd y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 
Ewropeaidd, gan gynnwys datblygiad portffolio 

Trosolwg 

3. Rhoddodd Sioned Evans drosolwg o gynnydd Rhaglenni ers y cyfarfod ar 1 

Rhagfyr 2017: 

• Mae'r Rhaglen Datblygu Gwledig wedi'i hymrwymo'n llawn o hyd (ychydig 

dros 100%) gydag ymrwymiad ar lefel prosiect o 63%.  

• Ymrwymiad polisi cyfredol y Rhaglen yw £832m, sy'n golygu ei fod wedi'i 

ymrwymo'n llawn. Ar lefel prosiect, mae cyfanswm o £522m wedi'i 

ymrwymo, sef 63%,  

• Mae gwaith cynllunio'r Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) ar gyfer ail 

addasiad y Rhaglen wedi dechrau a chaiff ei gyflwyno yn y dyfodol agos. 

Lansiwyd cyfanswm o 19 o gynlluniau o dan y Rhaglen hyd yn hyn, y mae 

14 ohonynt yn gynlluniau economaidd-gymdeithasol.  

• Prosiectau a gymeradwywyd gan LEADER/RDP - bellach mae 368 o 

brosiectau wedi'u cofrestru gyda Llywodraeth Cymru gan Grwpiau 

Gweithredu Lleol LEADER a gymeradwywyd ledled Cymru.  

• Mae gwerthoedd ymrwymiad polisi wedi cynyddu i £832m oherwydd y 

newid yn y gyfradd gynllunio (€1.25 i €1.18).  

• Yn gyffredinol, ym mhob rhan o'r rhaglen Cronfeydd Strwythurol, mae 

ymrwymiad rhaglenni ar lefel o £1,496m (ar ddiwedd mis Ebrill) i 188 o 
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weithrediadau, sef cynnydd o 22 o brosiectau a chynnydd o £110m yn lefel 

yr ymrwymiad.  

• Yn ystod cyfarfod mis Rhagfyr, nodwyd bod 67% o'r Cronfeydd Strwythurol 

wedi'i ymrwymo (ERDF 63%, ESF 74%), ar hyn o bryd mae 72% wedi'i 

ymrwymo (ERDF 69%, ESF 78%). 

• Ers cyfarfod diwethaf PMRh, gwariwyd £73m arall o'r Cronfeydd 

Strwythurol hyd at ddiwedd mis Mawrth, y mae £52m ohono'n arian UE. 

• Hysbyswyd yr Aelodau bod yn rhaid i Raglenni'r Cronfeydd Strwythurol 

gyrraedd targedau perfformiad, y cytunwyd arnynt gyda'r Comisiwn, erbyn 

diwedd 2018, neu wynebu'r risg y byddai prosesau yn cael eu rhoi ar waith 

i ailddyrannu'r Gronfa Perfformiad Wrth Gefn gysylltiedig o 6%. Mae'r holl 

ffigurau heddiw yn cymryd yn ganiataol y caiff y targedau eu cyrraedd.  

• Cyrhaeddwyd targedau N+3 2018 ar gyfer pob un o Raglenni'r Cronfeydd 

Strwythurol ac eithrio ERDF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd. Fodd bynnag, 

mae WEFO yn disgwyl cyrraedd targed ERDF Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd cyn diwedd y flwyddyn. Cafwyd ymateb da i'r ymarfer ymgysylltu 

diweddar ar Ddyfodol Buddsoddi Rhanbarthol a ddaeth i ben ar 23 

Mawrth. Cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd â rhanddeiliaid a phartneriaid yn 

ogystal â'r ddau ddigwyddiad lansio yn y gogledd a'r de.  

• Cyflwynwyd tri enwebiad ar gyfer cystadleuaeth RegioStars:  

Twf call: Cefnogi prosesau trosglwyddo diwydiannol call – Uwch    

Technolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy (ASTUTE) 

Pwnc y Flwyddyn 2018: Buddsoddi mewn treftadaeth ddiwylliannol - Lido 

Pontypridd a Nant Gwrtheyrn.  

• Bu'r cais RD&I ar gyfer Blaenoriaeth 1 yn llwyddiannus iawn. 47 o 

geisiadau yn gofyn am dros £170m. Y gyllideb sydd ar gael yw £30m ar 

gyfer Gorllewin Cymru a'r Cymoedd a £10m ar gyfer Dwyrain Cymru.  

• Datganiad ar y cyd - ar 19 Mawrth, cyhoeddodd y DU a'r UE gytundeb ar y 

Cytundeb Ymadael sy'n cadarnhau'r cynlluniau ar gyfer cyfnod pontio, er 

bod yr amod nad oes unrhyw beth wedi'i gytuno hyd nes bod popeth wedi'i 

gytuno yn parhau'n berthnasol.  

• Felly, er bod gobaith y ceir cyfnod pontio, rhaid i WEFO barhau i weithredu 

gan ystyried y gall fod angen iddo ddibynnu ar warant Trysorlys EM. Erys 

y sefyllfa honno fel y nodwyd yn flaenorol: gwarant sy'n ategu'r 

ymrwymiadau a wnaed hyd nes y gadewir yr UE. Ar hyn o bryd, mae 

WEFO yn anelu at ymrwymiad llawn erbyn mis Mawrth 2019.  

• Hefyd, dangoswyd nifer o astudiaethau achos, gan gynnwys: 

- Trawsnewid Canolfan Siopa Dyffryn Taf ym Mhontypridd  

- Y Ganolfan ar gyfer Biodechnoleg Amgylcheddol ym Mhrifysgol Bangor  

- Mae Canolfan Shine Cymru yn Abertawe yn cefnogi oedolion ifanc ag 

anawsterau dysgu drwy brosiect Busnes Cymru.  

- Pobl ifanc sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin drwy brosiect Step Up Cronfa 

Cynhwysiant Gweithredol CGGC.  

• Mae cyhoeddiadau yn y dyfodol yn cynnwys: 
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- Parc a Chanolfan Gweithgareddau Llysyfran – rhan o brosiect 

Cyrchfannau Denu Twristiaeth Llywodraeth Cymru.  

- Bydd y Prif Weinidog yn agor Parc Gwyddoniaeth Menai yn swyddogol 

ar 10 Mai.  

- Data Daearyddol ac Arsylwi ar y Ddaear at ddibenion Monitro (GEOM) 

o dan arweiniad Prifysgol Aberystwyth mewn partneriaeth â Grŵp 

QinetiQ.  

• Cynhelir Diwrnod Ewrop 2018 ar 9 Mai ac er mwyn dathlu eleni, cynhelir 

sawl digwyddiad ledled Cymru, gan gynnwys derbyniad ym Mae Caerdydd 

ar 3 Mai, wedi'i drefnu gan CGGC, lle y cododd Ysgrifennydd Cyllid y 

Cabinet faner ERDF uwchben sgwner 60 troedfedd o hyd a oedd wedi'i 

angori y tu allan i'r Senedd.  

• Bydd Ysgrifennydd Cyllid y Cabinet hefyd yn cymryd rhan mewn ffilm fer a 

fydd yn atgyfnerthu cyflawniadau Cronfeydd yr UE yng Nghymru, gan 

gynnwys y cronfeydd strwythurol, rhaglenni trawsffiniol a rhaglenni a 

arweinir gan yr UE megis Erasmus.  

• Mae tîm Cyfathrebu WEFO hefyd yn brysur yn cynllunio ymgyrch yn y 

cyfryngau cymdeithasol i ddathlu Diwrnod Ewrop ac anogwyd yr Aelodau i 

ddefnyddio'r hashnodau #EUFundsCymru a #DiwrnodEwrop.  

• Bydd uned Horizon 2020 yn ardal dderbynfa CP2.  

• Bydd WEFO yn cynnal cystadleuaeth cacennau lle mae staff Merthyr 

Llywodraeth Cymru wedi cael gwahoddiad i baratoi cacen ar thema 

Ewrop, er mwyn dathlu'r diwrnod.  

• Mae'r blaenoriaethau ar gyfer y cyfnod sydd i ddod yn cynnwys anelu at 

ymrwymiad o 100% erbyn diwedd mis Mawrth 2019 drwy gymysgedd o 

gymeradwyaethau newydd ac estyniadau i brosiectau.  

• Edrych ar addasiadau i raglenni ac ar estyn prosiectau llwyddiannus.  

• Cynhelir gwerthusiad annibynnol o'r ymatebion i'r ymarfer ymgysylltu dros 

yr haf, er mwyn osgoi unrhyw achosion posibl o duedd ddiarwybod.  

 Cyflwynwyd rhestr gyfun o anghenion i Drysorlys EM gan yr Awdurdodau 

Rheoli yn y DU:  

 yn edrych am warantau mewn perthynas â rhaglenni cydlynol (nid 

rhestr o brosiectau di-gyswllt);  

 gwerth ar y warant;  

 cyfundrefn reoli;  

 trefniadau gweinyddu ar gyfer rhaglen Cymru/Iwerddon;  

 prosiectau Cynnwys Cymorth Technegol.  

• Aeth Sioned a Peter Ryland i gyfarfod yn Llundain gyda Ben Pledger am 

Gronfa Ffyniant a Rennir y DU (UKSPF): Ymddengys bod syniadau 

Llywodraeth y DU ar gam cynnar.  

 

4. Diolchodd y Cadeirydd i Sioned Evans am ei chyflwyniad a mynegodd ei 

chefnogaeth tuag at yr amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer Diwrnod Ewrop.  
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Rhaglenni ERDF 

5. Hysbysodd Sue Price, Pennaeth Rhaglenni ERDF, WEFO, yr aelodau fod ERDF 

yn parhau i wneud cynnydd da a bod 14 o brosiectau wedi'u cymeradwyo ers y 

cyfarfod diwethaf. Gwnaed cymeradwyaeth ar ddiwrnod y PMRh - Aerofod Eryri 

Maes Awyr Llanbedr.  

6. Ar hyn o bryd, mae 70% wedi'i ymrwymo ar draws y ddwy raglen. Mae digon o 

ddiddordeb ac amrywiaeth dda o brosiectau posibl yn y broses rhag-gynllunio a 

chynllunio busnes i ymrwymo'r arian sy'n weddill, er bod diffyg cyfatebiaeth o ran 

yr arian nad yw wedi'i ymrwymo eto o dan y rhaglenni a lle ceir yr angen mwyaf. 

Gwneir penderfyniadau yn seiliedig ar risg dros fisoedd yr haf ac mae'n bosibl y 

bydd angen addasiadau ariannol pellach.  

7. Mae angen cyrraedd targedau'r gronfa perfformiad wrth gefn hefyd a'r gobaith yw 

y bydd yr addasiadau yn ymdrin â rhagdybiaethau anunion er mwyn sicrhau bod 

y targedau hynny yn parhau'n realistig.  

8. Pwysleisiodd Sue Price bwysigrwydd annog buddiolwyr i gyflwyno eu hawliadau, 

yn enwedig yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd.  

9. Rhoddodd Sue Price y wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau ar weithgarwch o fewn 

pob blaenoriaeth, gan dynnu sylw at y canlynol: 

• Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesedd – Mae cyllideb gyfyngedig nas 

ymrwymwyd ar gyfer y flaenoriaeth hon, ond gwnaed cais am grant o 

£170m o dan y cais diweddaraf. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu bod y 

cynigion yn dda iawn, felly bydd ansawdd yn ffactor allweddol wrth 

flaenoriaethu'r ceisiadau hynny i'w derbyn. Eglurodd Sue Price y bydd 

rhestr wrth gefn ac y byddai'n syniad da i'r ymgeiswyr ar y rhestr ddatblygu 

eu cynlluniau busnes oherwydd os bydd y prosiectau a ddewiswyd yn 

methu â bodloni'r amserlen y cytunnir arni, cânt eu diystyru a chaiff 

prosiectau eraill eu dewis oddi ar y rhestr wrth gefn.  

• Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BBaCh – Comisiynwyd Regeneris i gynnal 

asesiad ex-ante wedi'i ddiweddaru o'r bwlch yn y farchnad ar gyfer cyllid 

BBaCh. Os bydd yr asesiad hwn yn cadarnhau bod bwlch yn y farchnad o 

hyd o ran cefnogaeth gyhoeddus a bod y bwlch hwnnw yn fwy na'r bwlch a 

nodwyd yn yr asesiad presennol, yna gellir cynyddu gwerth yr Offeryn 

Ariannol presennol er mwyn gwella mynediad at gyllid i fusnesau. Mae'n 
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bosibl y bydd WEFO, o ganlyniad, yn gallu cynyddu gwerth cronfa Busnes 

Cymru.  

• Blaenoriaeth 3: Ynni Adnewyddadwy ac Effeithlonrwydd Ynni – y 

flaenoriaeth hon sy'n peri'r risg fwyaf o ran ymrwymo cyllid, er mai'r 

gobaith yw y caiff mwy o brosiectau eu cymeradwyo dros yr haf. Mae ynni'r 

môr yn peri risg arbennig o uchel gan fod prosiectau yn anodd i'w datblygu 

oherwydd eu cymhlethdod a'r amser y mae'n ei gymryd i ddatblygu cynnig 

sy'n cydymffurfio â'r gofynion. Mae WEFO yn ceisio ymdrin â'r materion 

hyn, a chynhaliwyd cyfarfod defnyddiol yn ddiweddar gyda datblygwyr 

Ynni'r Môr, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ystad y Goron a Morlais. Bwriedir 

ymgymryd â rhagor o waith dros fisoedd yr haf. Mae WEFO hefyd yn 

parhau i weithio gyda sefydliadau i ddatblygu achosion busnes ar gyfer 

gweithrediadau Ynni Cymunedol ar Raddfa Fach.  Mae problemau o ran 

capasiti o fewn rhai sefydliadau wedi bod yn arafu cynnydd, ond cafwyd 

cymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru ac eraill felly rhagwelir y bydd 

y cymeradwyaethau yn dechrau ar ddechrau'r haf 

• Blaenoriaeth 4: Cysylltedd a Datblygu Trefol – Gwneir cynnydd da iawn 

mewn perthynas â'r flaenoriaeth hon, gyda'r rhan fwyaf o'r cynigion ar 

gyfer y Metro bellach wedi dod i law. Mae un cynnig eisoes wedi'i 

gymeradwyo a disgwylir i'r gweddill gael eu cymeradwyo dros yr haf. Mae 

prosiectau TGCh yn destun trefn briodol a bydd y rhan fwyaf o'r arian ar 

gyfer y flaenoriaeth honno wedi'i ymrwymo cyn bo hir. Mae'r holl arian sy'n 

weddill o dan y flaenoriaeth naill ai wedi'i ddyrannu gan weithrediadau ym 

maes Cynllunio Busnes neu wedi'i glustnodi ar gyfer y Metro.   Felly 

rhagwelir y bydd y Flaenoriaeth hon wedi ymrwymo'r holl arian sydd ar 

gael erbyn diwedd 2018. 

• Aeth Sue Price ymlaen i ddiolch i Guus Muijzers am ei holl gefnogaeth 

mewn perthynas ag addasiadau arfaethedig i'r Rhaglen. Y blaenoriaethau 

allweddol yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf fydd canolbwyntio ar ddarparu 

ac ymrwymo, ac ailbwysleisiodd Sue Price unwaith eto bwysigrwydd 

annog buddiolwyr i gyflwyno eu hawliadau i WEFO yn brydlon, ac i 

gyflwyno eu proffiliau ariannol ac allbwn o leiaf.  

• Cododd Aelod gwestiwn ynghylch lefel y cyllid a oedd wedi'i ymrwymo 

mewn perthynas â Blaenoriaeth 2 i Fanteisio ar Fand Eang a'r lefel isel o 

ddiddordeb o ran seilwaith TGCh o dan Flaenoriaeth 4. Ymatebodd Sue 

Price drwy ddatgan bod y gweithrediad Manteisio ar Fand Eang P2 yn 

eitem allweddol i'w chyflawni a'i fod yn cynnig darpariaeth unigryw i 

fusnesau fel rhan o'r pecyn cymorth busnes a gynigir fel rhan o Deulu 

Busnes Cymru. Roedd Manteisio ar Fand Eang yn ychwanegu gwerth i 

gynlluniau cymorth busnes mwy o faint, gan egluro ei faint. Bydd 
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gweithgaredd seilwaith TGCh Blaenoriaeth 4 yn cefnogi'r 4% sy'n weddill o 

ran sicrhau cwmpas seilwaith TG yng Nghymru a rhagwelir y caiff yr holl 

gyllid sydd ar gael ei ymrwymo.  

• Trafodwyd y cyflwyniadau a gafwyd mewn ymateb i gais Blaenoriaeth 1: 

nododd Sue Price fod y cynigion a gafwyd yn amrywiol. Fodd bynnag, mae 

darpar fuddiolwyr yn amlwg wedi gwrando a chyflwynwyd rhai syniadau 

arloesol ganddynt. Dywedodd Sue Price fod Llywodraeth y DU yn 

awyddus o hyd i ymgysylltu â FP9, gan fod dimensiwn cryf o ran 

ymgysylltu â BBaCh a bod y prifysgolion wedi croesawu cyfleoedd i 

gydweithredu ac wedi cyflwyno rhai cynigion da.  

• Rhoddwyd y wybodaeth ddiweddaraf hefyd i'r Aelodau am gynigion Ynni 

Cymunedol ar Raddfa Fach. Nododd Sue Price oherwydd y cymorth a 

oedd yn cael ei gynnig, fod hyder wedi cynyddu y byddai'r cynigion hynny 

sy'n parhau ym maes cynllunio busnes (roedd tri chynnig wedi tynnu'n ôl) 

yn cael eu cymeradwyo'n ffurfiol. Fodd bynnag, mae Arian Cyfatebol yn 

broblem a mynegwyd pryder ynghylch yr ardrethi busnes a gyfrifwyd a allai 

effeithio ar rai cynigion. Gofynnodd Aelod a lwyddwyd i ddatrys y broblem 

o ran ardrethi busnes, ac ymatebodd Sue Price fod WEFO yn gweithio 

gyda chydweithwyr ESNR a'i bod yn credu bod y broblem wedi'i datrys ond 

y byddai'n cadarnhau hynny.  

CAM GWEITHREDU: Sue Price i ymchwilio i'r broblem o ran Ardrethi Busnes.  

10. Ailbwysleisiodd y Cadeirydd bwysigrwydd annog buddiolwyr i gyflwyno eu 

hawliadau.  

Rhaglenni ESF 

11. Hysbysodd Jane McMillan, Pennaeth Rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop, 

WEFO, yr aelodau y gwnaed cynnydd da gydag ymrwymiadau gyda'r rhaglenni 

yn agos at ymrwymiad cyffredinol o 78% (82% Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 

63% Dwyrain Cymru). Ymrwymwyd £35m ychwanegol; cymeradwywyd 4 prosiect 

newydd ac estynnwyd 10 prosiect. O'r 4 prosiect newydd, mae dau ohonynt gan 

Goleg Gŵyr, Abertawe, mae un gan Gyngor Dinas Casnewydd ac mae un gan 

Gyngor Sir Penfro. Daw ymrwymiad parhaus y rhaglenni yn bennaf o estyniadau i 

brosiectau sy'n bodoli eisoes, yn amodol ar berfformiad, yn hytrach na thrwy 

gymeradwyaethau newydd. Mae rhai o’r estyniadau i brosiectau a 

gymeradwywyd yn ddiweddar yn cynnwys:-  

 £10m yng Nghastell-nedd Port Talbot 

 £3m KES Prifysgol Aberystwyth  

 £3m i Brifysgol Abertawe a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd sy'n chwarae 
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rhan flaenllaw ym maes Twf Busnes  

 £1.4m METAL Prifysgol Abertawe  

 £9m/£10m Prosiect i ieuenctid yn Sir Ddinbych  

 
12. Hysbysodd Jane McMillan yr aelodau fod targedau N+3 2018 wedi'u cyrraedd, a 

bod WEFO hefyd ar y trywydd cywir i gyrraedd targed y Gronfa Perfformiad Wrth 

Gefn ar wariant. Fel gyda rhaglenni'r ERDF, mae pwysigrwydd annog buddiolwyr 

i gyflwyno eu hawliadau a sicrhau bod prosiectau yn cael eu cyflawni'n unol â'r 

rhagolygon ar eu cyfer yn parhau'n allweddol.  

13. O safbwynt cyflawni, cyflawnwyd 31% o niferoedd cyfranogi cyffredinol rhaglenni, 

ac mae 8,000 o bobl wedi symud i mewn i gyflogaeth a 40,000 wedi ennill 

cymwysterau. Mae llawer o dargedau'r Gronfa Perfformiad Wrth Gefn ar gyfer 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop eisoes wedi'u cyrraedd. Yr her barhaus yn y dyfodol 

yw sicrhau bod holl gyllid y rhaglenni wedi'i ymrwymo'n llawn ond mae 

gweithgareddau arfaethedig mewn perthynas ag estyniadau i brosiectau a'r 

broses o gymeradwyo rhai prosiectau newydd llai o faint yn nodi y caiff yr 20% 

sy'n weddill ei ymrwymo. Cyfeiriodd Aelod at Dabl 3, S.O1.1 a oedd yn datgan na 

chyflwynwyd cymaint o brosiectau â'r nifer a ragwelwyd. Eglurodd Jane McMillan 

y bydd y ddau brosiect newydd a gaiff eu cyflwyno gan Goleg Gŵyr yn unioni'r 

diffyg hwn. Ac mae gweithrediadau newydd yn cael eu cyflwyno er mwyn cau'r 

bwlch mewn perthynas â chyfranogwyr sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod 

byr.  

14. Holodd Aelod pryd y byddai'n briodol cysylltu â WEFO yn gofyn am estyniad ac 

ymatebodd Jane McMillan mai tuag at ddiwedd y gweithrediad neu os oedd y 

gweithrediad ar y trywydd cywir ac yn dechrau cyflawni y byddai'n briodol gwneud 

hynny, ac y câi estyniadau eu hystyried ar sail achos unigol.  

15. Gofynnodd Aelod am ddull gweithredu WEFO mewn perthynas â chefnogi 

cynigion a gaiff eu creu yn rhanbarthau Cymru. Ymatebodd Jane McMillan y 

byddai hyn yn cael ei wneud drwy ymgynghori ac ymgysylltu parhaus â 

chyfranogwyr yn y Rhanbarthau; er enghraifft, mae WEFO eisoes yn ystyried sut 

y gellir cysylltu Cronfa Gymdeithasol Ewrop â Chytundebau Dinas a Thwf. Roedd 

tîm Cronfa Gymdeithasol Ewrop wedi mynd i gyfarfod Tîm Ymgysylltu 

Rhanbarthol De Cymru y diwrnod cyn cyfarfod PMRh ac mae'r lefel honno o 

drafodaeth eisoes yn mynd rhagddi gyda thrafodaethau parhaus yn cael eu 

cynnal o ran sut y gellir cysylltu portffolio Cronfa Gymdeithasol Ewrop â hyn. 

Fodd bynnag, mae llwyddo i gyflawni ar lawr gwlad yn her.  

16. Dywedodd Aelod ei fod mewn cysylltiad â'r partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol; 

fodd bynnag, erys pryderon o ran pa weithrediadau y mae cyfranogwyr yn 

gysylltiedig â nhw ac yn eu 'hawlio'. Dywedodd Rob Halford fod WEFO yn 

ymwybodol o faterion o'r fath ond bod y tirlun polisi a chyflawni yn newidiol ac yn 



WPMC(18) M17 
 

 

gymhleth. Gan edrych i'r dyfodol, mae WEFO yn ymwybodol o'r angen i sicrhau 

bod trefniadau yn dal mor syml â phosibl.  

17. Nododd Aelod arall fod y data yn galonogol ac yn fwy trawiadol o ystyried y 

sefyllfa o ran lefelau cyflogaeth. Gofynnodd hefyd am lefelau cadw swyddi ac a 

oedd unrhyw wybodaeth ar gael am y lefelau hyn?  

18. Eglurodd Jane McMillan mai dim ond nawr y byddai'r lefel honno o wybodaeth yn 

dod i'r amlwg. Ychwanegodd y byddai o fudd i brosiectau barhau i weithio gyda 

chyfranogwyr ar ôl iddynt ddod o hyd i gyflogaeth er mwyn eu helpu i sicrhau 

dyfodol cadarn yn y gwaith ac osgoi'r canlyniad drws troi o fod mewn ac allan o 

waith. Byddai hyn yn golygu gweithio gyda'r cyflogwr hefyd. Ychwanegodd hefyd 

y byddai hyn yn cael ei ystyried fel rhan o'r cynigion addasu cyfredol. Eglurodd 

Tom Smithson fod ei dîm yn comisiynu arolwg rheolaidd a phwysig o gyfranogwyr 

rhaglenni Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n gofyn y cwestiynau hyn, a bod 

contractwyr wrthi'n gwneud y gwaith hwnnw ar hyn o bryd.  

Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 

19. Cyflwynodd Eleanor Marks, Dirprwy Bennaeth yr Is-adran Datblygu Gwledig a 

Deddfwriaeth, y wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am y newidiadau mewnol a 

wnaed yn yr is-adran; hi bellach oedd Pennaeth yr Awdurdod Rheoli a Hugh 

Morgan sydd bellach yn gweithredu fel Pennaeth y Tîm Taliadau.  

20. Bu cynnydd sylweddol mewn gwariant; aed y tu hwnt i'r uchafswm o £200m. 

Diwygiwyd y gyfradd gyfnewid ar gyfer cynllunio ac o ganlyniad, mae angen 

symud cronfeydd rhwng Mesurau drwy addasiad. Llwyddwyd i ymrwymo 100% 

o'r cronfeydd drwy'r Cyrff Canolradd, 63% ar gyfer prosiectau.  

21. Mae rhestr o ffenestri datganiadau o ddiddordeb cyfredol ac ar gyfer y dyfodol ar 

y wefan, mae rhai newydd gau ac mae eraill wrthi'n agor ac yn yr un modd ag y 

mae'n bwysig hawlio ar gyfer ERDF a Chronfa Gymdeithasol Ewrop, mae'n 

bwysig o ran gwariant a hefyd o ran dangosyddion.  

22. Aeth Eleanor Marks ymlaen i ddweud nad oedd y gwariant mor uchel ag y 

disgwyliwyd yn y Grant Busnes i Ffermydd er bod nifer y ceisiadau yn unol â'r 

nifer a ragwelwyd. Mae Rhwydwaith Cymru Wledig yn llwyddiannus iawn â'i waith 

hyrwyddo a chymerodd ran yn ddiweddar mewn digwyddiad a drefnwyd gan y 

Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd yng Nghaeredin 

gyda thros 300 o westeion yn bresennol o 35 o wledydd.  

23. Nododd Aelod fod y wybodaeth yn ardderchog ac yn gynhwysfawr iawn, 

gofynnodd am rôl y PMRh o ran rôl y corff, ai monitro neu graffu oedd y rôl honno 
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ac a ydym yn llwyddo i sicrhau gwerth am arian. Aeth ymlaen i ddweud fel Aelod 

ei fod yn anodd rhoi sylw llawn i'r hyn sy'n cael ei gyflawni o ystyried nifer y 

dogfennau y mae'n rhaid i'r Aelodau eu darllen. Dywedodd Eleanor Marks ei bod 

yn fwy na pharod trafod yn unigol â'r Aelodau.  

24. Soniodd Aelod am y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig (RCDF) a nododd fod 

128 o geisiadau llawn a bod 81 ohonynt wedi'u cymeradwyo a bod 40% yn yr 

arfaeth o hyd. Aeth ymlaen i ddatgan bod grwpiau LEADER yn cael anawsterau 

gyda'r broses gan mai gwirfoddolwyr ydynt gan fwyaf a bod cyfyngiadau amser 

arnynt. Gofynnodd a ellid ystyried hynny ac a allai adlewyrchu'r Cynllun Cymorth 

Buddsoddi mewn Amwynderau Twristiaeth a weithredir gan Croeso Cymru. 

Mewn ymateb, dywedodd Eleanor Marks ei bod yn ymwybodol o'r cyfyngiadau a'r 

problemau technegol ac y câi opsiynau eraill eu hystyried.  

CAM GWEITHREDU: Eleanor Marks i ystyried y broses o wneud cais i'r Gronfa 

Datblygu Cymunedau Gwledig.  

25. Gofynnodd Aelod a oedd y cynnydd i £882m o £778m yng nghyllideb y rhaglen 

yn deillio o'r newid yn y gyfradd gynllunio. Cadarnhaodd Eleanor Marks mai dyna 

oedd y rheswm.  

26. Mae gan Glastir estyniad hyd at fis Rhagfyr 2019, a oes posibilrwydd y gellid ei 

ehangu y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. Gwnaed gwaith ymgysylltu â ffermwyr ers 

dros 25 mlynedd – a oes cyfle i ehangu'r gwaith hwnnw? Croesawyd y cyfle i 

drafod y Grant Busnes i Ffermydd – gan wneud penderfyniadau synhwyrol.  

27. Eglurwyd bod Glastir yn gysylltiedig â Brexit ac nad oedd bwriad i'w ehangu ar 

hyn o bryd, fodd bynnag byddai'n cael ei drafod fel rhan o gynlluniau Brexit a 

cheir rhagor o fanylion maes o law.  

28. Nododd Aelod ei fod yn falch o weld y cynnydd mewn gwariant, ond mae 

anghysondebau yn y ffigurau rhwng papurau WPMC(18)125 a WPMC(18)128. 

Fframwaith Perfformiad  

29. Rhoddodd Tom Smithson, Pennaeth Strategaeth WEFO ddiweddariad ar 

gynnydd i'r Aelodau mewn perthynas â'r fframwaith perfformiad ar gyfer ERDF, 

Cronfa Gymdeithasol Ewrop a'r Rhaglen Datblygu Gwledig.  

30. Ar gyfer ERDF, y brif broblem yw'r ffordd y caiff y dyraniadau cyllid eu llunio a 

chaiff hyn ei ystyried fel rhan o'r addasiadau. Eglurwyd y bydd pob un o'r 

blaenoriaethau yn gwario ar wahanol gyfraddau, nad oedd yn cael ei adlewyrchu 

yn y rhaglen wreiddiol, ac mae'r addasiadau yn anelu at ymdrin â hyn.  



WPMC(18) M17 
 

 

31. Yn ôl y rhagamcanion, disgwylir i Gronfa Gymdeithasol Ewrop gyrraedd ei holl 

dargedau, ac eithrio'r targed ar gyfer cyfranogwyr heb unrhyw gymwysterau 

ffurfiol, a drafodwyd yn un o gyfarfodydd blaenorol y PMRh, o gofio bod ein 

dehongliad o'r dangosydd hwn yn wahanol i ddiffiniad y Comisiwn Ewropeaidd 

(gan mai prin iawn yw'r cyfranogwyr heb unrhyw gymwysterau yn ôl y diffiniad 

hwn).  

32. Bu gwelliant sylweddol o ran cyflawniadau'r Rhaglen Datblygu Gwledig ers y 

cyfarfod diwethaf ond mae Llywodraeth Cymru yn ymwybodol bod y prif fater yn 

ymwneud â P6; LEADER a'r Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig. Mae 

trafodaethau addasu yn mynd rhagddynt a gobeithio y bydd y trafodaethau yn 

ymdrin â rhai o'r materion hyn.  

33. Hysbysodd Tom Smithson yr Aelodau fod WEFO yn dechrau cyhoeddi data ar 

wefan Llywodraeth Cymru: byddai gwybodaeth am y Cronfeydd Strwythurol ar 

gael mewn fformat Excel a fformat y gellir ei ddarllen â pheiriant ac yn cael ei 

diweddaru unwaith bob mis, a byddai data am y Rhaglen Datblygu Gwledig yn 

cael eu diweddaru bob chwarter wrth i ni barhau i ddatrys yr anawsterau sy'n 

gysylltiedig â chasglu'r holl ddata ynghyd. Anfonir dolen at yr Aelodau.  Wrth i 

WEFO ddatblygu'r set ddata, y gobaith yw y gellir tynnu'r wybodaeth fanwl hon o'r 

adroddiadau a gyflwynir i PMRh, a all ganolbwyntio ar benawdau a materion.   

Croesewir sylwadau gan yr Aelodau neu awgrymiadau ar gyfer gwella wrth i'r 

gwaith hwn fynd rhagddo dros yr haf.  

34. Nododd Marek Beran, y Comisiwn Ewropeaidd, fod ffigurau'r Rhaglen Datblygu 

Gwledig yn llawer gwell nag adroddiadau blaenorol ond roedd am wybod pam 

bod rhai o'r rhagolygon yn is na'r ffigurau a gyflawnwyd. Eglurodd Tom Smithsom 

yn aml fod hyn oherwydd achos disgwyliedig o orgyflawni neu wall yn y 

rhagolygon gan ymgeiswyr ar y systemau TG.  Byddai'r broses addasiadau yn 

ymdrin ag achosion disgwyliedig o orgyflawni ac ychwanegodd Hugh Morgan fod 

gwaith yn yr arfaeth i ymdrin â materion ar lefel prosiectau unigol.  

35. Cydnabu Tom Smithson fod tabl y fframwaith perfformiad ar gyfer y Rhaglen 

Datblygu Gwledig yn anodd i'w ddehongli ac y caiff yr un dull gweithredu ag a 

ddefnyddir ar gyfer tabl y Cronfeydd Strwythurol ei ddefnyddio mewn 

adroddiadau yn y dyfodol.  Daw'r holl ddata yn yr adroddiadau o gronfeydd data a 

systemau TG a ddefnyddir i reoli'r rhaglenni ac ychwanegodd Hugh Morgan fod 

darn o waith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i adolygu'r prosiectau a 

gymeradwywyd eisoes er mwyn cadarnhau y caiff yr holl ddata eu codio'n gywir 

ar y systemau.  

36. Nododd Marek Beran fod ffigurau'r Fframwaith Perfformiad yn anghyson â'r AIR 

ac eglurodd Tom Smithson fod y ffigurau yn y Fframwaith Perfformiad yn fwy 
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cyfredol na'r AIR: lluniwyd ffigurau'r Fframwaith Perfformiad ym mis Mawrth 2018 

ond lluniwyd ffigurau'r AIR ym mis Rhagfyr 2017.  

37. Gofynnwyd i'r Aelodau anfon unrhyw ymholiadau penodol ychwanegol ar y 

ffigurau i'r ysgrifenyddiaeth, er mwyn gallu ymdrin yn uniongyrchol â nhw.   

38. Cymeradwyodd yr Aelodau y bwriad i gyhoeddi'r data ar y wefan, gyda rhai yn 

nodi bod y swm o ddata y mae'r Aelodau yn ei gael ar gyfer pob un o gyfarfodydd 

unigol y PMRh yn aml yn eu llethu ac yn ei gwneud hi'n anos i'r PMRh wneud ei 

waith na phe gellid cael gafael ar y data hyn ar y we yn barhaus.  

EITEM 4: Themâu Trawsbynciol; Cyfleoedd Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhyw 

39. Cyflwynodd Nigel Carter, Tîm Themâu Trawsbynciol WEFO, y trydydd adroddiad 

blynyddol sy'n darparu'r adolygiad blynyddol o gynnydd gweithredu thema 

drawsbynciol Cyfleoedd cyfartal a Phrif Ffrydio Rhyw yng nghronfeydd 

Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd (ESI) 2014 – 2020 yr ERDF a Chronfa 

Gymdeithasol Ewrop.   

 

40. Hysbysodd Nigel Carter yr Aelodau y bu'n gyfnod prysur a bod cryn dipyn o 

amser wedi cael ei dreulio yn asesu Cynlluniau Busnes prosiectau posibl a hefyd 

yn rhoi cymorth i'r rheini sydd hanner ffordd drwy gyfnod cyflwyno eu prosiectau.   

Yn gyffredinol, bu'r ffocws ar sicrhau y caiff yr ymrwymiadau a wneir adeg 

cymeradwyo eu cynnwys wrth roi'r gweithgaredd ar waith ac y manteisir i'r eithaf 

ar gyfleoedd sy'n gysylltiedig â'r themâu trawsbynciol.  

 

41. Trafododd Nigel Carter yr adroddiad gyda'r Aelodau gan dynnu eu sylw at un o'r 

prosiectau llwyddiannus o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop.   Atgoffwyd yr 

Aelodau o'r cynnydd araf o ran cyflawni'r dangosydd cydraddoldeb a'r angen i 

gynyddu'r ffocws ar y gwaith hwnnw er mwyn cyrraedd y targedau.   Hysbyswyd 

yr Aelodau fod cryn dipyn o waith wedi'i wneud gyda Busnes Cymru er mwyn 

gwella'r sefyllfa.    

 

42. Roedd yr adroddiad hefyd yn cynnwys gwybodaeth am ddangosyddion Cyfle 

Cyfartal y themâu trawsbynciol ar lefel prosiectau unigol, y cytunwyd arnynt gan 

PMRh ym mis Mehefin 2015.   Roedd dadansoddiad llawn, yn cynnwys 

cymhariaeth â'r llynedd, ar gael yn Atodiad 2 o'r adroddiad.  

 

43. Hysbysodd Nigel Carter yr Aelodau fod yr adborth cadarnhaol gan randdeiliaid ar 

gynnwys y system newydd hon ar gyfer cyflwyno gwybodaeth ar lefel prosiectau 

unigol wedi parhau a nododd fod y tîm yn parhau'n obeithiol y bydd y systemau 

hyn yn darparu darlun manylach o lwyddiant cymharol ar ddiwedd y rhaglenni.  
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44. Mae'r tîm wrthi'n barhaus yn chwilio am ffyrdd gwahanol o sicrhau bod pobl yn 

gwybod sut y caiff cydraddoldeb a threfniadau prif ffrydio rhyw eu cyflawni a 

chyfeiriodd Nigel Carter yr Aelodau at yr adran o'r adroddiad sy'n dangos 

enghreifftiau o gydweithredu â thîm Cyfathrebu WEFO er mwyn cyflawni hyn.  

 

45. Mae'r tîm hefyd yn parhau i weithio'n agos â 3SET CGGC wrth ddarparu 

gweithdai ar y themâu trawsbynciol ac wrth ystyried sut y gellir eu rhoi ar waith o 

fewn fframwaith Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  

 

46. Tynnodd NIgel Carter sylw'r Aelodau at Ddigwyddiad Blynyddol WEFO a 

gynhaliwyd yn Stadiwm Liberty nôl ym mis Tachwedd 2017 lle y cyflwynwyd nifer 

o wobrau gan Ysgrifennydd Cyllid y Cabinet a oedd yn cydnabod y gwaith 

ardderchog sy'n mynd rhagddo drwy raglenni Cyllido Ewropeaidd. Y tri phrosiect 

a gyrhaeddodd y rhestr fer oedd:  

 Busnes Cymdeithasol Cymru (ERDF) o dan arweiniad Canolfan 

Gydweithredol Cymru  

 CUBRIC (ERDF) o dan arweiniad Prifysgol Caerdydd  

 Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu GWLAD (Cronfa Gymdeithasol 

Ewrop) o dan arweiniad Prifysgol y Drindod Dewi Sant. 

 

47. Rhoddodd Huw Bryer, Pennaeth Busnes Cymru a Chynnal BBaChau o fewn 

Llywodraeth Cymru, ar y cyd â'i gydweithiwr Dafydd Evans, gyflwyniad yn tynnu 

sylw at y ffactorau ysgogi allweddol sy'n arwain at y gwelliant mewn lefelau 

cyrhaeddiad yn erbyn targedau'r dangosydd cydraddoldeb a sut y maent wedi 

bod yn cynnwys y themâu trawsbynciol wrth gyflawni'r lefelau hynny.  

 
 

EITEM 5: Addasu Rhaglenni  

ERDF 

48. Rhoddodd Tom Smithson y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau am gynnydd ac 

eglurodd na fu unrhyw newidiadau ers cyfarfod mis Rhagfyr o ran y trefniadau ar 

gyfer addasu'r ERDF, y cytunwyd arnynt gan yr Aelodau.  Bu trafodaethau yn 

mynd rhagddynt â Guus Muijzers am y cynigion ac roedd y Comisiwn 

Ewropeaidd wedi gofyn i PMRh gymeradwyo'r fersiwn derfynol yn cynnwys y 

newidiadau wedi'u nodi o'r Rhaglenni Gweithredol a gaiff ei chyflwyno i'r 

Comisiwn. Felly gofynnwyd i'r Aelodau gytuno i hynny ar sail y papurau a 

ddosbarthwyd cyn y cyfarfod.  

 

Cytunodd yr Aelodau yn ffurfiol i'r newidiadau a nodwyd ar y papur ar yr 

addasiadau i'r ERDF.  
 

49. Aeth Tom Smithson ymlaen i egluro gan mai dim ond wythnos yn ôl yr anfonwyd 
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y papur ar yr addasiadau i Gronfa Gymdeithasol Ewrop at yr Aelodau, nad 

oeddent wedi cael y cyfnod rhybudd arferol o bythefnos ac felly na fyddai'n 

ofynnol iddynt gytuno heddiw. Yn lle hynny, gofynnwyd i'r Aelodau gytuno i'r 

newidiadau drwy weithdrefn ysgrifenedig erbyn dydd Gwener 11 Mai drwy anfon 

neges i flwch negeseuon e-bost Ysgrifenyddiaeth PMRh yn datgan eu bod yn 

cytuno.  
 

50. Trafodwyd y rhan fwyaf o'r newidiadau i Gronfa Gymdeithasol Ewrop a 

chytunwyd arnynt yng nghyfarfod PMRh ym mis Rhagfyr.   Ailbwysleisiodd Tom y 

rhesymeg dros y newidiadau fel y'u nodwyd yn y papurau wedi'u diweddaru, sy'n 

cynnwys gwybodaeth ychwanegol o gymharu â'r papurau a gyflwynwyd ym mis 

Rhagfyr.  Pwysleisiodd Tom yn gyffredinol fod disgwyl i'r targedau a nodwyd ar 

ddechrau cyfnod y rhaglen gael eu cyrraedd o hyd.  Mae'r flaenoriaeth newydd 

yn anelu at gyflwyno buddsoddiad ychwanegol yn llwyr na chaiff effaith negyddol 

ar yr allbynnau a'r canlyniadau disgwyliedig.   
 

51. Roedd y cynigion wedi'u diweddaru ar gyfer yr Echel Blaenoriaeth newydd yn 

cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am fframwaith polisi Cymru, gyda Ffyniant i 

Bawb, y Cynllun Gweithredu Economaidd a'r Cynllun Cyflogadwyedd oll yn 

ddiweddar yn nodi ymrwymiadau i sicrhau gwell trefniadau rhanbartholi.  

Cyhoeddwyd cynigion newydd ar gyfer diwygio llywodraeth leol hefyd, a disgwylir 

i ba bynnag opsiwn a ddewisir ategu trefniadau ar gyfer gweithio rhanbarthol.  

Rhoddodd Tom y wybodaeth ddiweddaraf am rai o'r trafodaethau a gafwyd hyd 

yn hyn gyda rhanddeiliaid allweddol ynghylch datblygu syniadau ar gyfer y 

flaenoriaeth newydd.   
 

52. Mewn ymateb i adborth gan y Comisiwn Ewropeaidd, mae'r rhesymeg hefyd 

wedi'i symleiddio ac wedi'i hatgyfnerthu er mwyn canolbwyntio ar y prif faterion 

sef bod cyflenwad eisoes ar gael, galw is gan farchnad lafur dynnach, a'r heriau 

sy'n gysylltiedig ag arian cyfatebol o ystyried bod cyfraddau cyfnewid wedi 

cynyddu gwerth Sterling y rhaglenni. Cynhwyswyd adran newydd yn dangos yr 

ymrwymiad parhaus i Golofn yr UE ar Hawliau Cymdeithasol hefyd fel un o 

flaenoriaethau polisi allweddol newydd yr UE.   
 

53. O ran y Rhaglen Datblygu Gwledig, eglurodd Eleanor Marks fod yr addasiadau i'r 

Rhaglen wrthi'n cael eu cwblhau ac unwaith y bydd y papur yn barod y caiff ei 

ddosbarthu i'r Aelodau er mwyn iddynt allu rhoi eu barn cyn ei gyflwyno i'r 

Comisiwn Ewropeaidd.  
 

 

EITEM 6: Diwygiadau i Feini Prawf Dethol y Rhaglen Datblygu Gwledig  
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54. Eglurodd Eleanor Marks mai bwriad y newid yw symleiddio'r broses a'i gwneud 

hi'n haws ac yn fwy hygyrch i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am grantiau rhwng 

£15,000 a £50,000; wedyn croesawodd safbwyntiau a sylwadau gan yr Aelodau.  

 

55. Mae un Aelod yn gadarn o blaid y newid o ran uno maen prawf 4 a maen prawf 5 

i greu un maen prawf ar gyfer y Cynllun Rheoli Cynaliadwy, ond gofynnodd p'un 

a ddylid targedu ffermwyr organig o dan y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy newydd.   

Roedd Aelod arall yn cytuno ac ychwanegodd fod ffermwyr organig yn dueddol o 

fod yn fwy ymwybodol o faetholion ac y dylid annog ffermwyr anorganig i wneud 

cais hefyd.   Dywedodd yr Aelodau eu bod yn croesawu'r canlyniadau ansawdd 

dŵr gan fod hynny'n berthnasol i bob ffermwr.  

 

56. Roedd Eleanor Marks yn fodlon nodi safbwyntiau'r Aelodau a'u trafod â'r tîm 

polisi.  

 

 

EITEM 7: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Ddyfodol Polisi Rhanbarthol   
 

57. Rhoddodd Sioned Evans y wybodaeth ddiweddaraf am yr ymgynghoriad 

diweddar a ddaeth i ben ar 23 Mawrth 2018:  cafwyd cyfanswm o 124 o 

ymatebion; o'u plith, cafwyd 41 o ymatebion ffurfiol a chyflwynwyd 83 ohonynt ar-

lein.   O blith yr ymatebion hynny, roedd yr ymatebion fesul sector fel a ganlyn:  

 22% Awdurdodau Lleol  

 22% AU/AB  

 20% Y Trydydd Sector  

 17% Sector Cyhoeddus arall  

 20% Y Sector Preifat 

 7% Unigolion  
 

 Roedd yr ymatebion yn gadarnhaol, gyda'r arwyddion cychwynnol yn 

awgrymu'r canlynol:  Dylid datganoli cyllid i Gymru  

 Dylid parchu cymwyseddau datganoledig Cymru  

 Dylid achub ar gyfleoedd i atgyfnerthu trefniadau ymgysylltu rhanbarthol 

a'u gwella  

 Mae angen i Gymru allu parhau i gael gafael ar gyllid a reolir yn 

uniongyrchol gan yr UE  

 Dylid parhau â'r trefniadau ar gyfer rhyddhau cyllid yr UE sawl gwaith yn 

ystod y flwyddyn.  
 

58. Cynhelir dadansoddiad annibynnol o'r ymatebion dros yr haf er mwyn osgoi 

unrhyw duedd anfwriadol wrth ddod i gasgliadau a chyflwynir adroddiad i PMRh 

ym mis Medi.  

 

59. Nododd Sioned hefyd fod trafodaethau yn mynd rhagddynt â Llywodraeth y DU 
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ar drefniadau olynol ar gyfer y cronfeydd strwythurol.  Disgwylir y bydd y 

trafodaethau hyn yn cynyddu dros yr haf.   Mae syniadau Llywodraeth y DU ar 

gam cynnar iawn o hyd ac mae'n ymwybodol o'r angen i barchu setliadau 

datganoli.  
. 

60. Nododd Sioned fod Llywodraeth Cymru bellach wedi dod i gytundeb â 

Llywodraeth y DU ar y Bil Ymadael sy'n ymdrin â'n pryderon o ran diogelu 

setliadau datganoledig ac y byddent yn argymell y dylid rhoi cydsyniad. 

Gofynnodd Aelod am safbwyntiau'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill.  Er 

enghraifft, a oedd y ffaith bod Cymru wedi cytuno i'r Bil Ymadael, ac nad oedd yr 

Alban wedi ymrwymo iddo, yn golygu bod Cymru mewn sefyllfa fwy bregus?   
 

61. Cododd yr Aelodau bryderon am y diffyg manylion neu eglurder ynghylch sut y 

byddai unrhyw systemau cyllido newydd yn gweithredu, ac ynghyylch lefel y cyllid 

i'w ddyrannu yng Nghymru, a allai fod yn sylweddol is, a'r sail dros ddyrannu'r 

cyllid hwnnw.  Daeth y cyfarfod i'r casgliad ei bod yn holl bwysig i ni wybod beth 

yw'r rheolau ymgysylltu wrth symud ymlaen.  Mae rhai Aelodau eisoes yn cymryd 

rhan mewn trafodaethau cysylltiedig ac mae angen i ni ddeall yn fuan iawn beth 

fydd yn disodli'r Cronfeydd Strwythurol yng Nghymru.  

 

62. Nododd Sioned fod Llywodraeth Cymru hefyd yn bwriadu trafod y manylion hyn 

gyda Llywodraeth y DU a'i bod yn gobeithio y gellir gwneud rhywfaint o gynnydd 

dros yr haf.   

   
EITEM 8: Adroddiadau Gweithredu Blynyddol  

63. Cyflwynodd Tom Smithson yr adroddiadau gan egluro eu bod yn cael eu llunio 

bob blwyddyn a'u bod yn seiliedig ar dempled a ddarperir gan y Comisiwn.  

Paratowyd AIR ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig yn seiliedig ar dempled y 

llynedd gan nad oedd y Comisiwn wedi cyhoeddi'r templed newydd ar adeg 

llunio'r AIR.   Aeth ymlaen i ddweud bod cryn dipyn o waith wedi'i wneud ar yr 

adroddiadau hyn:  mae angen cyflwyno adroddiadau'r Cronfeydd Strwythurol 

erbyn 31 Mai 2018;  ac adroddiadau'r Rhaglen Datblygu Gwledig ar 30 Mehefin 

2018.    

 

64. Gofynnir am gymeradwyaeth yr Aelodau a chaiff unrhyw sylwadau a gyflwynir i'r 

tîm eu hystyried cyn cyflwyno'r adroddiadau.  
 

65. Eglurodd Tom Smithson nad oedd cymaint o wybodaeth yn yr adroddiadau eleni, 

gan egluro pam bod rhai o adrannau'r adroddiad yn wag.  Rhoddwyd copïau 

hefyd i'r Aelodau o grynodeb newydd i ddinasyddion yr oedd cyfle iddynt 

gyflwyno sylwadau arno o hyd ac i ddylanwadu arno cyn ei gyflwyno.  
 

66. Aeth ymlaen i egluro bod rhai sylwadau eisoes wedi'u derbyn:  
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 Mae'r tablau dangosyddion yn cynnwys llythrennau S ac F  

 Cwestiwn ynghylch y ffaith nad oes dadansoddiad yn ôl rhyw ar gyfer yr 

ERDF  

 Nid oes targed yn y tablau dangosyddion cyffredin o dan Gronfa 

Gymdeithasol Ewrop  
 

67. Diolchodd Aelod i Tom am y crynodeb ond nododd ei fod yn teimlo nad oedd 

pythefnos yn ddigon o amser i ystyried yr holl ddogfennau AIR, o ystyried bod 

angen cymeradwyaeth, ac efallai y flwyddyn nesaf y gellid neilltuo sesiwn 

benodol arnynt gan roi mwy o gyfle i'r Aelodau graffu arnynt.  
 

68. Nododd un o Gynrychiolwyr y Comisiwn fod y templed newydd bellach wedi'i 

gyhoeddi ar gyfer y Rhaglen Datblygu Gwledig ac er nad oedd cymaint o 

wybodaeth i'w chynnwys, ei bod yn bwysig i'r Comisiwn o hyd.  Os bydd risg o 

fethu'n ddifrifol wrth gyflawni'r cerrig milltir, yna gall y Comisiwn atal yr holl 

daliadau/taliadau cyfan.  
 

69. Eglurodd Tom Smithson fod y dogfennau AIR yn cael eu cyflwyno yn ystod y 

cyfarfod hwn gan mai dyma'r unig gyfarfod PMRh sydd wedi'i drefnu cyn y 

dyddiad cyflwyno.   Cytunodd y gellid rhoi amser ychwanegol i'r Aelodau ac y 

byddai gofyn iddynt gyflwyno eu cymeradwyaeth erbyn dydd Gwener 18 Mai 

2018 drwy e-bost i flwch negeseuon e-bost Ysgrifenyddiaeth PMRh.  Nodwyd 

hefyd fod adroddiadau monitro ar wahân wedi'u cynnwys, ynghyd â data 

fframwaith perfformiad, ar gyfer pob PMRh sy'n darparu gwybodaeth fwy cyfredol 

am raglenni sy'n anelu at gerrig milltir na'r dogfennau AIR - y gobaith oedd y 

byddai'r rhain yn cynnig tawelwch meddwl i'r Comisiwn eu bod yn cael eu 

monitro'n effeithiol.    
 

 
EITEM 9: Crynodebau Ymchwil  

70. Eglurodd Tom Smithson ers 2010 fod ei dîm wedi bod yn cynhyrchu'r crynodebau 

hyn ar gyfer y Cronfeydd Strwythurol a'r Rhaglen Datblygu Gwledig yn rheolaidd 

at ddibenion mewnol.  Maent yn sicrhau bod y sail dystiolaeth ddiweddaraf ar 

gael i arweinwyr a rheolwyr rhaglenni er mwyn llywio'r broses o ddatblygu, 

monitro a gwerthuso gweithrediadau. Mae WEFO yn fwy na pharod i'w rhannu'n 

ehangach os ydynt o ddiddordeb i'r aelodau.  Cytunodd yr Aelodau y byddai 

hynny o fudd ac awgrymodd Tom Smithson y gellid eu lanlwytho i'r un ardal o'r 

wefan â'r tablau data.  

 

EITEM 10: Unrhyw Fater Arall 

71. Soniodd Aelod am y swm o waith papur yr oeddent wedi'i dderbyn ar gyfer y 

cyfarfod hwn a gofynnodd gan eu bod wedi nodi eu dewis iaith, a fyddai'n bosibl 
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anfon e-bost unieithog yn hytrach na'r e-bost dwyieithog a anfonir ar hyn o bryd 

gan y byddai hyn yn lleihau nifer y dogfennau a oedd yn rhan o'r neges e-bost.   

Dywedodd yr Aelod hefyd y byddai'n hoffi cael dogfen grynodeb yn tynnu sylw at 

adrannau penodol o'r papurau y dylent roi ystyriaeth fanylach iddynt.   Cytunodd 

y Cadeirydd y byddai hyn yn ddefnyddiol iawn.  

 

CAM GWEITHREDU: Ysgrifenyddiaeth PMRh i adolygu'r broses ar gyfer 

dosbarthu papurau  

72. Cynhelir cyfarfod nesaf PMRh dros gyfnod o ddeuddydd ar ddydd Iau 13 a dydd 

Gwener 14 Medi 2018 yng Ngogledd Cymru.   Anfonir rhagor o fanylion at yr 

Aelodau gan yr Ysgrifenyddiaeth maes o law. 

Ysgrifenyddiaeth PMRh Mai 2018
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Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 2014-2020 PMRh Cymru 

4 May 2018 Swyddfa Llywodraeth Cymru, Merthyr Tydfil 

Cadeirydd – Julie Morgan (AC) 

 

Enwebir yr aelodau ar sail gynrychioliadol, o bartneriaid a chyrff statudol: 
 
Tom Whyatt Busnes a Menter (Diwydiant Cymru) 

 
Lowri Owain LEADER 

 
Lowri Gwilym Eilydd dros Rob Stewart Llywodraeth Leol 

(CLlLC) 
Charlotte Priddy Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) 

 
 

Rachel Lewis-Davies  Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr (NFU) 
 

Rebecca Williams Y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad 
Huw Bryer Eilydd dros Duncan Hamer -  Llywodraeth 

Cymru (Economi, Sgiliau a Chyfoeth 
Naturiol) 

Helen Matthews Adran Gwaith a Phensiynau 
 

Phil Fiander Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru 
(CGGC) 

Dyfrig Siencyn Llywodraeth Leol (CLlLC) 
 

David Blaney CCAUC 
 

Martin Mansfield Cyngres yr Undebau Llafur 
 

Rachel Garside-Jones Llywodraeth Cymru 
 

Rhian Jardine Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

 
 
 
 
 
Aelodau wedi'u dethol drwy'r broses Penodiadau cyhoeddus:  
David (Dai) Davies 
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Joy Kent 
Beth Winkley 
Grahame Guilford 

 

Cynghorwyr: 

 
Guus Muijzers Comisiwn Ewropeaidd, Swyddog Desg y 

DU sy'n gyfrifol am Raglenni 2014-2020, 
DG Regio 

Joanna Gawrylczyk-Malesa Comisiwn Ewropeaidd, Swyddog Desg ar 
gyfer Rhaglenni Cronfa Gymdeithasol 
Ewrop, 
DG Employ. 

Marek Beran Comisiwn Ewropeaidd, DG AGRI 
 

 
 

Awdurdodau Rheoli Rhaglenni: 

Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru / Adran yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth 
Naturiol: 

Sioned Evans Prif Weithredwr, WEFO (ERDF, ESF) 
 

Eleanor Marks Pennaeth yr Is-adran Datblygu Gwledig 
 

Gordon Smith Pennaeth y Rhaglen Datblygu Gwledig a 
Chyllid EFF  
 

Peter Ryland Dirprwy Gyfarwyddwr, Perfformiad 
Rhaglenni a Chyllid (ERDF, ESF) 

Rob Halford Pennaeth Cynllunio a Strategaeth, WEFO 
 

Sue Price Pennaeth Rhaglenni ERDF 
 

Jane McMillan Pennaeth Rhaglenni ESF 
 

Tom Smithson Pennaeth Strategaeth, WEFO 
 

Nigel Carter Themâu Trawsbynciol, WEFO  
 

Cath Cleaton Ysgrifenyddiaeth 
 

Rhiannon Clancy Ysgrifenyddiaeth 
 

Aled Wright Ysgrifenyddiaeth 
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Ymddiheuriadau: 

 

Sian Price 
 

Aelod a Benodwyd gan y Cyhoedd  

Tim Render 
 

Llywodraeth Cymru 

Julie Cook 
 

Cyngres yr Undebau Llafur 

Richard Davies 
 

Addysg Bellach 

Rob Stewart 
 

Llywodraeth Leol 

Derek Walker Busnes a menter: mentrau cymdeithasol 
(y trydydd sector)  

Duncan Hamer 
 

Llywodraeth Cymru 

Iestyn Davies 
 

Addysg Bellach 

Rudi Plaut Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru / 
Commerce Cymru 
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PWYLLGOR MONITRO RHAGLENNI CYMRU, CRONFEYDD STRWYTHUROL A 
BUDDSODDI EWROPEAIDD 2014 – 2020: 
 
Diweddariad ar gynnydd y Fframwaith Perfformiad 

 
Mater  
 

1. I ddarparu diweddariad i'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni ar gynnydd yn erbyn 
targedau'r Fframwaith Perfformiad ar gyfer y Rhaglenni. 

 
Argymhelliad 

 

2. Gofynnir i'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni nodi cynnwys y papur hwn, gan 
gynnwys y diweddariad ar gynnydd yn erbyn y targedau Fframwaith 
Perfformiad yn Atodiad A. 

 

Cefndir 
 

3. Mae gan bob cronfa ariannol ESI (ac eithrio Cydweithrediad Tiriogaethol 
Ewropeaidd) gronfa wrth gefn o 6% o'r dyraniad ariannol mynediad sy'n 
ddibynnol ar gyrraedd y targedau a osodir yn y fframwaith perfformiad. 
 

4. Mae'r fframwaith perfformiad yn cynnwys dangosyddion ariannol ac allbwn ar 
gyfer pob blaenoriaeth, gyda osod cerrig milltir a'r targedau ar gyfer diwedd 
2018 a 2023. Mae cyflawniad yn erbyn y cerrig milltir yn 2018 yn pennu’r 
ddyraniad y gronfa perfformiad.  
 

5. Mae'r rheoliadau yn rhagweld y gallu i ddiwygio'r fframwaith perfformiad ac 
mae WEFO wrthi'n trafod diwygiadau i'r fframwaith gyda'r Comisiwn 
Ewropeaidd ar hyn o bryd, fel rhan o'r addasiadau i'r Rhaglenni.  Fodd 
bynnag, tybir bod y cerrig milltir a osodwyd ar gyfer Blaenoriaeth wedi’I  
cyflawni pan : 

 

 Nad oes mwy na dau ddangosydd yn y Fframwaith Perfformiad sy'n 

gysylltiedig â Blaenoriaeth, mae pob dangosydd wedi cyflawni o leiaf 85% 

o'u gwerth carreg filltir erbyn diwedd 2018 neu 

 

 Mae na dri dangosydd neu fwy yn y Fframwaith Perfformiad sy’n 
gysylltiedig â blaenoriaeth, mae pob dangosydd ac eithrio un wedi 
cyflawni o leiaf 85% o'u gwerth carreg filltir erbyn diwedd 2018 a'r un 
dangosydd nad yw wedi cyflawni 85% o'i werth carreg filltir wedi cyflawni 
o leiaf 75% o'i werth carreg filltir 

 
6. Mewn sefyllfa lle mae un neu fwy o Flaenoriaethau yn Rhaglen yn methu â 

chwrdd â’u  cerrig milltir, mae'n bosibl y bydd y Gronfa Perfformiad sy'n 
gysylltiedig â'r Blaenoriaethau hynny yn dal i gael ei hailddyrannu ymhlith y 
Blaenoriaethau sydd wedi cyflawni eu cerrig milltir.    
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Arweinydd yn WEFO: Tom Smithson 
Cymeradwywyd gan: Rob Halford 
Dyddiad: 29/08/2018 
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Tabl 1: Rhaglen ERDF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd: Dangosyddion Fframwaith Perfformiad 

 

¹ Mae'r rhagolygon Gwariant Cymwys yn geidwadol ac yn seiliedig ar y rhagolygon presennol a ragwelir i fis Medi 2018 ac wedi'u haddasu ar gyfer yr 
amrywiant cyfredol i broffil. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i geisiadau cyllid a gyflwynir gael eu gwirio. Bydd yr holl dargedau Gwariant yn cael eu newid 
yn yr addasiad i’r rhaglen. 
² Bydd y dangosydd / targed yn cael ei newid yn yr addasiad i’r rhaglen sydd i ddod. 
³ Seilir rhagolygon ar ddata o brosiectau a gymeradwyir ar hyn o bryd ac maent yn rhagdybio y bydd gweithrediadau'n yn dilyn eu proffil. 

1 Gwariant (€M)¹ 452 454 >100% 115 141 >100% 69 15% 60%

1 Nifer y mentrau sy'n cael cymorth anariannol² 3,750 1,793 48% 1,163 437 38% 235 6% 20%

2 Gwariant (€M)¹ 333 323 97% 85 202 >100% 132 39% >100

2 Nifer y mentrau sy'n cael cymorth anariannol² 17,375 16,223 93% 7,645 10,201 >100% 2,939 17% 38%

3 Gwariant (€M)¹ 246 94 38% 63 27 44% 21 9% 34%

3 Cynlluniau paratoi safle cynorthwyo ynni 2 3 >100% 1 2 >100% 0 0% 0%

3 Nifer y prototeipiau ynni adnewyddadwy a brofwyd 8 3 38% n/a n/a n/a 0 0% n/a

3 Nifer y cartrefi â dosbarthiad defnydd o ynni gwell² 5,500 3,060 56% 2,750 0 0% 0 0% 0%

4 Gwariant (€M)¹ 764 789 >100% 195 87 45% 53 7% 27%

4

Canran o'r dyraniad ariannol â blaenoriaeth y rhoddwyd 

cyfrif amdano gan gytundebau er mwyn cyflawni gwaith 

seilwaith

n/a >100 n/a 35 52 >100 14 n/a 41%

4 Cilometrau teithwyr gros ar drafnidiaeth gyhoeddus² 400,000,000 1,790,041 0% n/a n/a n/a 0 0% n/a

4
Nifer y prosiectau a gyflwynwyd i'r Awdurdod Rheoli ar ôl 

dilyn proses flaenoriaethu gytûn
5 55 >100% 3 35 >100% 32 >100% >100%

4 Tir wedi'i ddatblygu (Ha) 50 162 >100% n/a n/a n/a 0 0% n/a

Ffynhonnell: SCEC, 31/07/2018

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018³

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol erbyn 

diwedd 2023

Rhagolygon 

erbyn 

diwedd  

2023³

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2023

Targed 

carreg filltir 

erbyn 

diwedd 2018

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn

Cyfran o 

darged 2023 

a 

gyflawnwyd

Cyfran o 

darged 2018 

a 

gyflawnwyd
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Tabl 2: Rhaglen ERDF Dwyrain Cymru: Dangosyddion Fframwaith Perfformiad 

  

¹ Mae'r rhagolygon Gwariant Cymwys yn geidwadol ac yn seiliedig ar y rhagolygon presennol a ragwelir i fis Medi 2018 ac wedi'u haddasu ar gyfer yr 
amrywiant cyfredol i broffil. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i geisiadau cyllid a gyflwynir gael eu gwirio. Bydd yr holl dargedau Gwariant yn cael eu newid 
yn yr addasiad i’r rhaglen. 
² Bydd y dangosydd / targed yn cael ei newid yn yr addasiad i’r rhaglen sydd i ddod. 
³ Seilir rhagolygon ar ddata o brosiectau a gymeradwyir ar hyn o bryd ac maent yn rhagdybio y bydd gweithrediadau'n yn dilyn eu proffil. 

  

1 Gwariant (€M)¹ 178 193 >100% 46 52 >100% 28 16% 62%

1 Nifer y mentrau sy'n cael cymorth anariannol² 2,245 567 25% 629 116 18% 64 3% 10%

2 Gwariant (€M)¹ 80 74 93% 20 60 >100% 56 70% >100%

2 Nifer y mentrau sy'n cael cymorth anariannol² 6,420 9,264 >100% 1,798 5,775 >100% 1,544 24% 86%

3 Gwariant (€M)¹ 45 8 19% 11 0 0% 0 0% 0%

3 Nifer y cartrefi â dosbarthiad defnydd o ynni gwell² 4,200 765 18% 2,100 0 0% 0 0% 0%

4 Gwariant (€M)¹ 96 25 26% 24 19 79% 14 15% 58%

4

Canran o'r dyraniad ariannol â blaenoriaeth y rhoddwyd 

cyfrif amdano gan gytundebau er mwyn cyflawni gwaith 

seilwaith

n/a >100 n/a 75 95 >100 23 n/a 30%

4 Cilometrau teithwyr gros ar drafnidiaeth gyhoeddus² 67,200,000 0 0% n/a n/a n/a 0 0% n/a

Ffynhonnell: SCEC, 31/07/2018

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018³

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol erbyn 

diwedd 2023

Rhagolygon 

erbyn 

diwedd  

2023³

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2023

Targed 

carreg filltir 

erbyn 

diwedd 2018

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn

Cyfran o 

darged 2023 

a 

gyflawnwyd

Cyfran o 

darged 2018 

a 

gyflawnwyd
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Tabl 3: Rhaglen ESF Gorllewin Cymru a’r Cymoedd: Dangosyddion Fframwaith Perfformiad 

  

¹ Mae'r rhagolygon Gwariant Cymwys yn geidwadol ac yn seiliedig ar y rhagolygon presennol a ragwelir i fis Medi 2018 ac wedi'u haddasu ar gyfer yr 
amrywiant cyfredol i broffil. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i geisiadau cyllid a gyflwynir gael eu gwirio. Bydd yr holl dargedau Gwariant yn cael eu newid 
yn yr addasiad i’r rhaglen. 
² Bydd y dangosydd / targed yn cael ei newid yn yr addasiad i’r rhaglen sydd i ddod. 
³ Seilir rhagolygon ar ddata o brosiectau a gymeradwyir ar hyn o bryd ac maent yn rhagdybio y bydd gweithrediadau'n yn dilyn eu proffil. 

1 Gwariant (€M)¹ 248 186 75% 63               59 93% 41 17% 65%

1

Economaidd anweithgar (25 oed a hŷn) nad ydynt mewn 

addysg na hyfforddiant sydd â rhwystrau cymhleth i 

gyflogaeth

36,000 43,803 >100% 9,182          24,223 >100% 11,250 31% >100%

1
Di-waith tymor hir (25 oed a hŷn) sydd â rhwystrau 

cymhleth i gyflogaeth
10,800 19,198 >100% 2,755          10,629 >100% 5,662 52% >100%

2 Gwariant (€M)¹ 480 511 >100% 122             243 >100% 195 41% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig heb gymwysterau ffurfiol - 

Dynion²
14,029 5,651 40% 3,578          2,900 81% 786 6% 22%

2
Cyfranogwyr cyflogedig heb gymwysterau ffurfiol - 

Menywod²
12,771 6,174 48% 3,258          3,088 95% 605 5% 19%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd â chymwysterau hyd at a 

chan gynnwys addysg uwchradd is - Dynion
23,870 22,073 92% 6,088          11,407 >100% 8,491 36% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd â chymwysterau hyd at a 

chan gynnwys addysg uwchradd is - Menywod
21,730 26,954 >100% 5,543          13,554 >100% 8,691 40% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd ag addysg uwchradd is - 

Dynion
16,070 22,465 >100% 4,099          11,405 >100% 5,467 34% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd ag addysg uwchradd is - 

Menywod
14,630 27,448 >100% 3,732          13,558 >100% 5,700 39% >100%

3 Gwariant (€M)¹ 329 313 95% 84               104 >100% 85 26% >100%

3 Cyfranogwyr NEET (16-24 oed) 42,700 49,745 >100% 10,891       26,264 >100% 17,352 41% >100%

Ffynhonnell: SCEC, 31/07/2018

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018³

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol 

erbyn 

diwedd 2023

Rhagolygon 

erbyn 

diwedd  

2023³

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2023

Targed 

carreg filltir 

erbyn 

diwedd 2018

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn

Cyfran o 

darged 2023 

a 

gyflawnwyd

Cyfran o 

darged 2018 

a 

gyflawnwyd
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Tabl 4: Rhaglen ESF Dwyrain Cymru:  Dangosyddion Fframwaith Perfformiad 

  

¹ Mae'r rhagolygon Gwariant Cymwys yn geidwadol ac yn seiliedig ar y rhagolygon presennol a ragwelir i fis Medi 2018 ac wedi'u haddasu ar gyfer yr 
amrywiant cyfredol i broffil. Bydd hyn yn caniatáu digon o amser i geisiadau cyllid a gyflwynir gael eu gwirio. Bydd yr holl dargedau Gwariant yn cael eu newid 
yn yr addasiad i’r rhaglen. 
² Bydd y dangosydd / targed yn cael ei newid yn yr addasiad i’r rhaglen sydd i ddod. 
³ Seilir rhagolygon ar ddata o brosiectau a gymeradwyir ar hyn o bryd ac maent yn rhagdybio y bydd gweithrediadau'n yn dilyn eu proffil. 

1 Gwariant (€M)¹ 88 37 42% 22               9 41% 6 7% 28%

1

Economaidd anweithgar (25 oed a hŷn) nad ydynt mewn 

addysg na hyfforddiant sydd â rhwystrau cymhleth i 

gyflogaeth

12,700 14,611 >100% 3,239          8,628 >100% 2,962 23% 91%

1
Di-waith tymor hir (25 oed a hŷn) sydd â rhwystrau 

cymhleth i gyflogaeth
3,800 5,863 >100% 969             3,526 >100% 1,478 39% >100%

2 Gwariant (€M)¹ 197 234 >100% 50               122 >100% 96 49% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig heb gymwysterau ffurfiol - 

Dynion²
7,799 1,950 25% 1,989          1,160 58% 151 2% 8%

2
Cyfranogwyr cyflogedig heb gymwysterau ffurfiol - 

Menywod²
7,101 2,025 29% 1,811          1,234 68% 152 2% 8%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd â chymwysterau hyd at a 

chan gynnwys addysg uwchradd is - Dynion
13,296 8,938 67% 3,391          4,851 >100% 4,087 31% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd â chymwysterau hyd at a 

chan gynnwys addysg uwchradd is - Menywod
12,104 10,625 88% 3,087          5,536 >100% 4,733 39% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd ag addysg uwchradd is - 

Dynion
6,438 9,873 >100% 1,642          5,065 >100% 2,844 44% >100%

2
Cyfranogwyr cyflogedig sydd ag addysg uwchradd is - 

Menywod
5,862 12,240 >100% 1,495          6,492 >100% 3,239 55% >100%

3 Gwariant (€M)¹ 120 149 >100% 31               41 >100% 36 30% >100%

3 Cyfranogwyr NEET (16-24 oed) 21,200 27,068 >100% 5,407          13,722 >100% 6,887 32% >100%

Ffynhonnell: SCEC, 31/07/2018

Cyfran o 

darged 2023 

a 

gyflawnwyd

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn
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darged 2018 

a 

gyflawnwyd

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018³

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol 

erbyn 

diwedd 2023
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2023³
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Tabl 5: Rhaglen Datblygu Gwledig: Dangosyddion fframwaith perfformiad 

 

 

Tabl 6: Rhaglen Datblygu Gwledig: Dangosyddion fframwaith o ran perfformiad Arall 

 

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol erbyn 

diwedd 2023

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2023

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2023

Targed carreg 

filltir erbyn 

diwedd 2018

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn

Cyfran o 

darged 2023 a 

gyflanwyd

Cyfran o 

darged 2018 a 

gyflanwyd

2 Cyfanswm gwariant cyhoeddus  (€m) 121.7 82.2 68% # 29.2 36.6 >100% 16.8 14% 58%

2 Nifer o daliadau a gefnogwyd 2,431 710 29% # 243 595 >100% 354 15% >100%

3 Cyfanswm gwariant cyhoeddus  (€m) 108.6 98.8 91% # 26.1 37.0 >100% 23.5 22% 90%

3 Nifer o daliadau a gefnogwyd 165 509 >100% # 58 464 >100% 70 42% >100%

4 Cyfanswm gwariant cyhoeddus  (€m) 415.5 489.3 >100% # 99.7 177.1 >100% 171.2 41% >100%

4 Arwynebedd (ha) a gefnogwyd 706,387 779,000 >100% # 600,429           659,415 >100% 659,415 93% >100%

5 Cyfanswm gwariant cyhoeddus  (€m) 80.5 55.7 69% # 19.3 21.3 >100% 16.2 20% 84%

5 Nifer o weithgareddiadau a gefnogwyd 583 416 71% # 187 761 >100% 226 39% >100%

5 Arwynebedd (ha) a gefnogwyd 63,711 113,715 >100% # 51,606             71,648 >100% 5,086 8% 10%

6 Nifer o weithgareddiadau a gefnogwyd 653 236 36% # 131 81 62% 50 8% 38%

6 Cyfanswm gwariant cyhoeddus  (€m) 206.2 170.7 83% # 49.5 30.0 61% 17.6 9% 36%

6 Poblogaeth a gynnwyswyd gan LAG 1,381,745 1,381,745 100% # 1,381,745       1,381,745 100% 1,381,745 100% 100%

Ffynhonell: WEFO, 31-07-2018

Blaenoriaeth Dangosydd

Targed 

terfynol erbyn 

diwedd 2023

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2023

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2023

Targed carreg 

filltir erbyn 

diwedd 2018

Rhagolygon 

erbyn diwedd 

2018

Rhagolygon 

cyfran o 

darged 2018

Cyflawnwyd 

hyd yn hyn

Cyfran o 

darged 2023 a 

gyflanwyd

Cyfran o 

darged 2018 a 

gyflanwyd

3 Nifer o weithgareddiadau a gefnogwyd 120 90 75% # 42 38 90% 33 28% 79%

Ffynhonell: WEFO, 31-07-2018
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WALES PROGRAMME MONITORING COMMITTEE – RURAL DEVELOPMENT 

PROGRAMME 2014-2020 

   
 

RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME 2014-2020 - ERROR RATES 

 
 

Issue 
 

1. To inform the Wales Programme Monitoring Committee of the rate of error 

under the Wales Rural Development Programme (RDP)  
 

Recommendation 
 

2. To note the current rates of error for the RDP 2014-2020 and actions being to 

reduce the foreseen error in the fund. 

 

Background 
 

3. Each year Paying Agencies calculate the error rate of the fund and report 

those error rates to the Commission through the Head of the Paying 

Agency’s Management Declaration.   

 

4. The error rate is broken down by strata, giving an error rate for Area Based 

Rural Development Payments processed via the Integrated Administrative 

Controls System (IACS) and an error rate for non area (non IACS) Rural 

Development Payments.   

 

5. The error rate is calculated on the rate of reduction in claims for payment for 

beneficiaries selected for, and subject to, random on the spot controls (i.e. a 

control sample).    
 

Beneficiary Error Rates for the 2014 to 2020 programme 

 

6. The table at Annex A shows the rates of error calculated to date under the 

2014 to 2020 programme. 

 

Root Causes of Error and Action foreseen - IACS  

  

7. For area based Rural Development measures, errors can come from 

beneficiaries over declaring areas of land (Article 19 of Commission 

Delegated Regulation (EU) No 640/2014), or failing to respect their 

commitments (Article 35 of Commission Delegated Regulation (EU) No 

640/2014). 

 

8. For Wales the rate of error under Article 19 is very low, due to the 

established nature of farms entering into commitment and the reliability of 



 

  

the Paying Agencies Land Parcel Identification System (LPIS).  The majority 

of errors found occur due to beneficiaries not respecting their agri-

environmental commitments (article 35). 

 

9. The Welsh Government continues to undertake a range of activities to 

reduce the rate of error; including: 

 the publication of articles informing farmers of the ‘most common 

errors’ in the area based measures contracts and the single 

application form, and  

 communicating with farmers via farm outreach services to improve 

their understanding of agri environment scheme rules in order to 

minimise irregularities 

 

10. In addition to these actions the Welsh Government increased the rate of 

OTSCs for IACS Rural Development measures from the 2016 campaign 

onwards.  

  

11. From 2017 the Welsh Government introduced preliminary checks after the 

single application from closing date and Servicing Visits for all beneficiaries, 

where all farmer entering into agri-environmental contract will be offered an 

on site consultation to help ensure commitments are fully understood and 

common farmer errors are avoided. 

 

Root Causes of Error and Action foreseen - Non IACS 

 

12. For non area based Rural Development measures errors arise from over 

declaration of eligible expenditure (Art 63 of Commission Implementing 

Regulation (EU) No 809/2014).    

 

13. Under Non Area based Rural Development measures the error rate is, and 

remains, low.   The rate in 2016 rose due to a single anomalous case subject 

to a high rate of error within the random sample. 
 

 

Paying Agency Error 

 
 

14. In addition to the rate of beneficiary error identified by the Paying Agency, 

each year the independent Certification Body perform a comprehensive audit 

of the Paying Agency Accounts, including work on the legality and regularity 

of transactions. 

 

15. For each year the Paying Agency accounts have been cleared of material 

error in the Certification Body’s report to the Commission.  However for the 

2017 year (accounts from 16 October 2016 to 15 October 2017) the 

certification Body noted a high rate of compliance error, with a most likely 

error of over 50%.   

 

 



 

  

16. As explained to the Commission under the Article 34 procedures earlier this 

year, the reason for this high rate of compliance error was due to errors in 

compiling the annual control statistics (on which the error rate is based) as 

opposed to actual errors in payments to beneficiaries.   

 

17. At the Commission’s request the Certification Body re-calculated the 

compliance error rate excluding those errors that were due to statistical 

reporting, and the revised Compliance error rate for the Paying Agency was 

significantly below 1% showing that the Paying Agency controls were 

functioning effectively. 

 

 

Welsh Government Lead: Stuart Brailsford 

 

Approved by: Hugh Morgan (Director of Paying Agency). 

 

Date: 29 August 2018     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Annex A - Beneficiary Error Rates for the 2014 to 2020 programme 

 

 

             

Fund: Strata and 

Year 

Total amount 

claimed  

Total amount 

subject to 

Random On the 

Spot Controls 

(OTSC) 

Total amount at 

error before 

application of 

sanctions as a 

result of Random 

OTSC 

Error rate in 

financial year 

  [EUR] [EUR] [EUR] % 

EAFRD: IACS 

 

2014 

             

20,002,488  

                  

580,233  

                    

15,627  
 

2.69% 

 

2015 

             

29,073,886  

                  

368,862  

                      

8,525  
 

2.31% 

 

2016 

 

27,103,553 

  

595,322  

 

13,482 

 

 

2.26% 

 

2017 

 

33,016,993  

 

 

304,656  

 

 

9,903  

 

 

3.25% 

EAFRD: NON-IACS 

 

2014 

             

31,702,608  

                  

877,828  

                      

2,832  
 

0.00% 

 

2015 

             

30,037,795  

              

3,316,659  

                    

12,226  
 

0.37% 

 

2016 

 

13,920,227    

  

400,225    

 

10,977    

 

2.74% 

 

2017 

 

40,268,175  

 

 

947,117  

 

 

3,546  

 

 

0.37% 
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PWYLLGOR MONITRO RHAGLENNI CYMRU, CRONFEYDD 
STRWYTHUROL A BUDDSODDI EWROPEAIDD 2014 – 2020:  
 
GWEITHREDU'R THEMA DRAWSBYNCIOL: DATBLYGU CYNALIADWY 
 
Mater 

 
1. Mae'r papur hwn yn darparu'r adolygiad blynyddol o gynnydd o ran 

gweithredu Thema Drawsbynciol Datblygu Cynaliadwy fel rhan o 
Raglenni Cyllid Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd ERDF 
ac ESF 2014 – 2020. 

 
Argymhelliad 

 
2. Gwahoddir aelodau i nodi cynnwys yr adroddiad a rhoi sylwadau yn 

unol â hynny.  
 

Cefndir  
 

3. Datblygu Cynaliadwy yw un o'r tair Thema Drawsbynciol sydd wedi'u 
hintegreiddio yn Rhaglenni 2014-2020. Mae'r Rheoliadau Cyffredinol 
sy'n llywodraethu'r Rhaglenni Ewropeaidd yn nodi bod yn rhaid i'r holl 
weithrediadau a ariennir drwy'r Fframwaith Strategol Cyffredin 
integreiddio Datblygu Cynaliadwy o dan Erthygl 8. Mae'r Rheoliadau'n 
nodi y bydd aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn yn sicrhau bod gofynion 
o ran diogelu'r amgylchedd effeithlonrwydd adnoddau, lliniaru ac 
addasu newid yn yr hinsawdd, bioamrywiaeth, gwydnwch mewn 
trychineb, ac yn cael eu hatal a rheoli risg hyrwyddo wrth baratoi a 
gweithredu Cytundebau Partneriaeth a rhaglenni. 

 
Dangosyddion Datblygu Cynaliadwy 
 

4. Mae dangosyddion y Thema Drawsbynciol Datblygu Cynaliadwy, y 
cytunwyd arnynt â'r Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer Rhaglenni 
Gweithredol ERDF ac ESF cyfredol, fel a ganlyn: 

 
o “Mentrau sy'n mabwysiadu neu'n gwella strategaethau datblygu 

cynaliadwy a systemau monitro” 
 

o “Gweithrediadau sy'n integreiddio datblygu cynaliadwy i mewn i 
raglenni codi ymwybyddiaeth, addysg a hyfforddiant” 

 
5. Mae'r wybodaeth a ddangosir yn Atodiad A yn rhoi canllaw defnyddiol 

ar nifer y gweithrediadau sy'n cyflawni yn erbyn y dangosyddion ac yn 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd.  
 

6. Nododd yr adroddiad Datblygu Cynaliadwy diwethaf (Ionawr 2017) fod 
cam paratoi'r rhaglenni ESI presennol wedi galluogi gweithrediadau i 
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ymchwilio i gyfleoedd i gyflawni'r dangosyddion Datblygu Cynaliadwy 
ffurfiol. Mae'r Tîm Themâu Trawsbynciol wedi gweithio'n agos gyda 
gweithrediadau i ganolbwyntio ar wella canlyniadau a gweithio tuag at 
gyfanswm y rhagolwg terfynol.  
 

7. Mae'r tablau a gyflwynir yn Atodiad A yn cynnwys data wedi'u fformatio 
sy'n debyg i'r adroddiad Cyfleoedd Cyfartal a Phrif Ffrydio Rhyw a 
ddarparwyd ym mis Mai 2018 (sy'n dangos hawliadau yn yr arfaeth) 
gan ddangos ymdrech barhaus tîm Busnes Cymru i wella cyflawniad. 
Bydd aelodau yn cofio bod Huw Bryer, Pennaeth Busnes Cymru a 
Chynnal BBaChau yn Llywodraeth Cymru, wedi mynychu cyfarfod 
PMRh ym mis Mai a rhoddodd gyflwyniad yn tynnu sylw at y 
gwelliannau allweddol a wnaed a oedd yn gam sylweddol ymlaen o ran 
cyflawni yn y maes hwn.  

 
8. Mae gweithrediadau ESF yn parhau i weithio tuag at y dangosydd 

Datblygu Cynaliadwy ac mae'n debygol y bydd y ffigur cyflawniad 
terfynol ar gyfer y dangosydd hwn, sydd eisoes wedi rhagori ar y 
targed ar gyfer Blaenoriaeth 2, yn sylweddol uwch na'r targed o 10% ar 
gyfer y ddwy raglen ESF. 

 
Dangosyddion Lefel Prosiect y Thema Drawsbynciol 

 
9. Yn ogystal â dangosyddion ffurfiol y Thema Drawsbynciol, mae 

cynnwys dangosyddion lefel achos (y cytunwyd arnynt yng nghyfarfod 
PMRh yn 2015) yn ysgogiad pwysig o ran annog gweithrediadau i fynd 
i'r afael â'r Thema Drawsbynciol hon ac yn golygu y gellir monitro 
cynnydd systematig dros oes y rhaglen.  
 

10. Mae'r wybodaeth a ddarperir yn Atodiad 2 yn tynnu sylw at yr 

amrywiaeth o weithgarwch sy'n cefnogi Thema Drawsbynciol Datblygu 
Cynaliadwy. Mae'r data a ddarperir yn cynnwys cymhariaeth â'r data a 
ddarparwyd yn yr adroddiad blynyddol diwethaf ym mis Ionawr 2017 
gan ddangos y cynnydd a wnaed dros y cyfnod. Gwelwyd gostyngiad 
mewn rhai meysydd ond rhagwelwyd hyn wrth i'r cyfnod paratoi 
ddirwyn i ben ac wrth i brosiectau sylweddoli nad yw rhai o'r 
ymrwymiadau a wnaed yn y Cynllun Busnes gwreiddiol yn briodol.  
 

11. Ar y cyfan, mae gweithrediadau wedi parhau i ddangos ymrwymiad i'r 
system dangosyddion ar lefel prosiect ac wedi achub ar y cyfle i 
ddangos ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy. Mae hyn wedi bod yn 
arbennig o amlwg yng 'ngheisiadau am gyllid' diweddar ERDF ar gyfer 
cynlluniau ynni cymunedol a chynigion ymchwil ac arloesed. 
 

12. Mae enghreifftiau o ddau weithrediad ym Mhrifysgol Abertawe sydd 
wedi croesawu'r dangosyddion lefel – y Ffowndri Gyfrifiadurol ac 
IMPACT. Caiff y ddau weithrediad eu hariannu drwy Flaenoriaeth 1 
ERDF, AP1.1 ac felly nid oes ganddynt gyfle i gyfrannu at unrhyw 
ddangosydd ffurfiol o fewn rhaglen y Thema Drawsbynciol Datblygu 
Cynaliadwy. Fodd bynnag, mae'r tablau canlynol yn dangos 
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ymrwymiad y gweithrediadau i'r themâu o dan y system dangosyddion 
lefel achos: 

Y Ffowndri Gyfrifiadurol 

Cyfleoedd 
Cyfartal a Phrif 
Ffrydio Rhyw 

 Gweithgarwch yn annog pobl i ddefnyddio'r 
Gymraeg  

Datblygu 
Cynaliadwy 

 Gradd 'Ardderchog' BREEAM  

 Mesurau effeithlonrwydd o ran adnoddau 

 Defnyddio Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy 

 Integreiddio seilwaith gwyrdd  

 Cyflawni CEQUALL ar gyfer yr holl weithgarwch 
adeiladu  

 Cynlluniau rheoli amgylcheddol ar gyfer y safle  

 Datblygu'r gadwyn gyflenwi leol  

 Cefnogaeth ar gyfer gweithgarwch 
bioamrywiaeth ar safle a ariennir drwy gyllid 
strwythurol 

Trechu Tlodi 
ac Allgáu 

Cymdeithasol 

 Integreiddio cymalau cymdeithasol 

Themâu 
Trawsbynciol 
yn Gyffredinol 

 Datblygu / Penodi Hyrwyddwyr Themâu 
Trawsbynciol  

 

IMPACT 

Cyfleoedd 
Cyfartal a Phrif 
Ffrydio Rhyw 

 Mesur gweithredu cadarnhaol - menywod 

 Cyfranogiad menywod ym maes STEM 

 Gweithgarwch yn annog pobl i ddefnyddio'r 
Gymraeg 

Datblygu 
Cynaliadwy 

 Gradd 'Ardderchog' BREEAM 

 Mesurau effeithlonrwydd o ran adnoddau 

 Defnyddio Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy 

 Integreiddio seilwaith gwyrdd 

 Cyflawni CEQUALL ar gyfer yr holl weithgarwch 
adeiladu 

 Cynlluniau rheoli amgylcheddol ar gyfer y safle 

 Datblygu'r gadwyn gyflenwi leol 

 Cefnogaeth ar gyfer gweithgarwch 
bioamrywiaeth ar safle a ariennir drwy gyllid 
strwythurol. 

Trechu Tlodi 
ac Allgáu 

Cymdeithasol 

 Integreiddio cymalau cymdeithasol 

Themâu 
Trawsbynciol 
yn Gyffredinol 

 Datblygu / Penodi Hyrwyddwyr Themâu 
Trawsbynciol 
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13. Mae timau prosiect y Ffowndri Gyfrifiadurol ac IMPACT wedi mynd i'r 
afael â'r Thema Drawsbynciol Datblygu Cynaliadwy yn ystod y cam 
dylunio cyn cynllunio ac yn ystod y cam adeiladu presennol.  Mae'r 
ddau yn anelu at sicrhau statws 'Ardderchog BREEAM'' ac wedi annog 
contractwyr i lynu at amod Llywodraeth Cymru y dylid sicrhau bod o 
leiaf 10% o gyfanswm gwerth y deunyddiau a ddefnyddir yn dod o 
ffynonellau sydd wedi'u hailgylchu neu'u hailddefnyddio, gyda 25% o 
agregau a ddefnyddir ar gyfer y gwaith adeiladu yn dod o ffynhonnell 
eilaidd neu wedi'i hailgylchu. 
 

14. Mae'r gweithrediadau hyn hefyd wedi ymgorffori elfennau seilwaith 
gwyrdd yn nyluniad yr adeiladau; a fydd yn cynnwys cwrt gwlypdir, 
ardal blodau gwyllt a gwaith tirlunio wedi'i deilwra, sy'n ystyried yr 
amodau naturiol garw ar y safle, a wal fyw unigryw. 
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Diagramau yn dangos y cwrt 
gwlypdir arfaethedig.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nid yw'r diagramau ar raddfa - Ffynhonnell:Adran Bioamrywiaeth Prifysgol Abertawe)
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15. Yn ystod ymweliad diweddar â Champws y Bae, Prifysgol Abertawe, cafodd 
Cadeirydd PMRh, Julie Morgan AC, gyfle i weld drosti ei hun sut roedd y 
prosiectau yn cyflawni ymrwymiadau'r Themâu Trawsbynciol. Tywyswyd y 
Cadeirydd o amgylch adeilad y Ffowndri Gyfrifiadurol yn ystod yr ymweliad, 
ac roedd cyfle i siarad â staff a myfyrwyr am amrywiaeth o brosiectau eraill a 
ariennir gan Ewrop gan ddangos y synergeddau rhwng rhaglenni ERDF ac 
ESF. Cafodd y gweithrediadau canlynol eu cynnwys yn yr ymweliad: 
 

o ASTUTE 2020   (ERDF) 
o M2A    (ESF) 
o METAL 2    (ESF) 
o IMPACT    (ERDF) 
o Y Ffowndri Gyfrifiadurol (ERDF) 

 

Lluniau: Ymweliad Thema Drawsbynciol â Champws y Bae Prifysgol Abertawe: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 
 

Cysylltiadau Cyhoeddus a'r Cyfryngau   
 

16. Mae'r tîm Themâu Trawsbynciol yn parhau i ystyried ffyrdd o roi 
cyhoeddusrwydd i'r ffordd y mae gweithrediadau'n integreiddio'r Themâu 
Trawsbynciol yn y gwaith o'u dylunio a'u cyflawni.  Gan weithio gyda Thîm 
Cyfathrebu WEFO, y nod yw codi proffil y Themâu Trawsbynciol a dangos y 
gwerth ychwanegol y maent yn ei gyflwyno i weithrediadau 
 

17. Mae Atodiad 3 yn dangos casgliad o drydariadau diweddar gan WEFO a 
nifer o ffeithluniau sy'n tynnu sylw at amrywiaeth o weithrediadau sy'n 
ymgorffori'r Themâu Trawsbynciol.  
 

Gweithio mewn partneriaeth 
 

18. Fel rhan o raglen 'Hyfforddiant ar gyfer Rhaglenni a Ariennir gan Ewrop' 
3SET WCVA, cynhaliodd y Tîm Themâu Trawsbynciol gweminar i ddarparwyr 
prosiectau yn y Trydydd Sector. Roedd yn canolbwyntio ar integreiddio'r 
Themâu Trawsbynciol drwy ddefnyddio fframwaith Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r dull hwn o godi ymwybyddiaeth/ darpar 
hyfforddiant yn ddefnyddiol iawn er mwyn ceisio cwmpasu ardal ddaearyddol 
eang a llawer o bartneriaid, ac er bod cyswllt wyneb yn wyneb yn well bob 
tro, caiff y dull hwn ei ddefnyddio'n gynyddol gan y tîm yn y dyfodol.  

 
Y camau nesaf 

 
19.  Bydd adroddiadau yn y dyfodol yn dangos y cynnydd ar ddangosyddion 

ffurfiol y Thema Drawsbynciol datblygu cynaliadwy a gweithgarwch lefel 
prosiect ychwanegol, ochr yn ochr â manylion prosiectau penodol sy'n 
cyfrannu at yr agenda datblygu cynaliadwy. 

 

 
Drafftiwyd gan:Rhian Power-Battrick WEFO  
Cymeradwywyd gan: Rob Halford WEFO  
Dyddiad: Awst 2018 
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Atodiad 1 
 
Prosiectau sy’n cyfrannu at y dangosydd: ‘nifer y mentrau sy’n mabwysiau neu’n gwella’u strategaethau datblygu 
cynaliadwy a’u systemau monitro’ ar gyfer y thema drawsbynciol, Datblygu Cynaliadwy.  

 

Ffynhonnell WEFO Gorffennaf 2018 
 
 
 

Teitl y Gweithrediad Buddiolwr Arweiniol Rhaglen Rhagolwg 
Cyflawnwyd 

hyd yma 

Hawliadau 
sy'n mynd 
Rhagddynt 

Cymorth Entrepreneuriaeth 
- Busnes Cymru 

Llywodraeth Cymru - Adran 
yr Economi, Gwyddoniaeth 

a Thrafnidiaeth 
Dwyrain Cymru 1000 14 29 

Cymorth BBaCh - Busnes 
Cymru 

Llywodraeth Cymru - Adran 
yr Economi, Gwyddoniaeth 

a Thrafnidiaeth 
Dwyrain Cymru 3250 60 139 

Busnes Cymdeithasol 
Cymru 

Canolfan Cydweithredol 
Cymru 

Dwyrain Cymru 50 26 - 

 

Cymorth Entrepreneuriaeth 
- Busnes Cymru 

Llywodraeth Cymru - Adran 
yr Economi, Gwyddoniaeth 

a Thrafnidiaeth 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd 

1500 52 89 

Cymorth BBaCh - Busnes 
Cymru 

Llywodraeth Cymru - Adran 
yr Economi, Gwyddoniaeth 

a Thrafnidiaeth 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd 

4800 156 299 

Busnes Cymdeithasol 
Cymru 

Canolfan Cydweithredol 
Cymru 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd 

200 77 - 
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Prosiectau sy’n cyfrannu at y dangosydd: ‘gweithrediadau sy’n integreiddio datblygu cynaliadwy mewn rhaglenni 
codi ymwybyddiaeth, addysg a hyfforddiant’ ar gyfer y thema drawsbynciol, Datblygu Cynaliadwy.  

 

Teitl y Gweithrediad Buddiolwr Arweiniol Rhaglen Rhagolwg 
Cyflawnwyd 

hyd yma 

Prentisiaethau 
Llywodraeth Cymru – 

Adran Addysg a Sgiliau 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Swyddi dan Hyfforddiant 
Llywodraeth Cymru – 

Adran Addysg a Sgiliau 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

TRAC 11-24 
Cyngor Sir 

Denbeighshire 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

KESS II Prifysgol Bangor Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Academi Deunyddiau a 
Gweithgynhyrchu 

Prifysgol Abertawe Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Gwella Sgiliau Prentisiaid 
Dwyrain Cymru Rhaglen 1 

Llywodraeth Cymru – 
Adran Addysg a Sgiliau 

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Sgiliau Cyflogwyr a 
Chyflogeion 

Coleg Cambria Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 1 

Sgiliau Cyflogwyr a 
Chyflogeion 

Coleg Cambria Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 1 

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 
SO1 

Coleg Gŵyr Abertawe Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 1 

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 
SO 2 

Coleg Gŵyr Abertawe Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 1 

Cam Nesa Cyngor Sir Penfro Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

LEAD Prifysgol Abertawe Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 
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 Ffynhonnell WEFO Gorffennaf 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Teitl y Gweithrediad Buddiolwr Arweiniol Rhaglen Rhagolwg 
Cyflawnwyd 

hyd yma 

Cyflawni drwy Brofiad 
Gwaith 

Cyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru 

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Workways II 
Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Neath Port Talbot 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Ysbrydoli I Gyflawni 
Cyngor Bwrdeistref Sirol 

Blaenau Gwent 
Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

METAL 2 Prifysgol Abertawe Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

Tyfu Gweithleoedd drwy 
Ddysgu a Datblygu 

(GWLAD) 

Prifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant 

Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 1 

Prosiect Academi Busnes 
Gogledd Cymru 

Grwp Llandrillo-Menai Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 1 - 

 

Prentisiaethau 
Llywodraeth Cymru – 

Adran Addysg a Sgiliau 
Dwyrain Cymru 1 - 

Swyddi dan Hyfforddiant 
Llywodraeth Cymru – 

Adran Addysg a Sgiliau 
Dwyrain Cymru 1 - 

Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg Dwyrain Cymru 1 - 

TRAC 11-24 
Cyngor Sir 

Denbeighshire 
Dwyrain Cymru 1 - 

Gwella Sgiliau Prentisiaid 
Dwyrain Cymru Rhaglen 1 

Llywodraeth Cymru – 
Adran Addysg a Sgiliau 

Dwyrain Cymru 1 - 

Sgiliau Cyflogwyr a 
Chyflogeion 

Coleg Cambria Dwyrain Cymru 1 1 

Sgiliau Cyflogwyr a 
Chyflogeion 

Coleg Cambria Dwyrain Cymru 1 1 
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 Ffynhonnell WEFO Gorffennaf 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teitl y Gweithrediad Buddiolwr Arweiniol Rhaglen Rhagolwg 
Cyflawnwyd 

hyd yma 

Welsh Financial Services 
Graduate Programme 

Welsh Contact Centre 
Forum Ltd 

Dwyrain Cymru 1 1 

Cynnydd Cyngor Sir Powys Dwyrain Cymru 1 - 

Prosiect Academi Busnes 
Gogledd Cymru  

Grwp Llandrillo-Menai Dwyrain Cymru 1 - 

Cyflawni drwy Brofiad 
Gwaith 

Cyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru 

Dwyrain Cymru 1 1 

Gweithffyrdd + Cyngor Sir Powys Dwyrain Cymru 1 1 
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Atodiad 2 -  
Mae’r tabl isod yn dangos ymrwymiad prosiectau i gynnwys gweithgareddau sy’n cyfrannu at ddangosyddion Datblygu 
Cynaliadwy: 

ERDF Ionawr 2017 Gorffennaf 2018 

Datblygu cod ecolegol 24 34 

Datblygu cadwyn gyflenwi leol 26 59 

Integreiddio seilwaith gwyrdd 15 31 

Integreiddio seilwaith glas 10 19 

Hybu bioamrywiaeth ar safle a ariennir drwy’r Gronfa Gymdeithasol 8 26 

Datblygu cynllun teithio sefydliadol a mentrau trafnidiaeth gynaliadwy 25 60 

Mesurau i ddefnyddio adnoddau’n effeithiol 37 73 

Cynlluniau rheoli amgylchedd safle 16 37 

Rhagoriaeth BREEAM lle y bo’n berthnasol 9 20 

Adeiladau’n cyrraedd safonau CEQUALL 12 16 

Defnyddio Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDs) lle y bo’n berthnasol 13 26 

Cyfanswm 195 401 

 

ESF Ionawr 2017 Gorffennaf 2018 

Datblygu cod ecolegol 25 25 

Datblygu cadwyn gyflenwi leol 21 18 

Integreiddio seilwaith gwyrdd* 2 0 

Integreiddio seilwaith glas* 1 0 

Hybu bioamrywiaeth ar safle a ariennir drwy’r Gronfa Gymdeithasol 0 3 

Datblygu cynllun teithio sefydliadol a mentrau trafnidiaeth gynaliadwy 46 37 

Mesurau i ddefnyddio adnoddau’n effeithiol 38 50 

Cynlluniau rheoli amgylchedd safle* 0 0 

Rhagoriaeth BREEAM lle y bo’n berthnasol* 0 0 

Adeiladau’n cyrraedd safonau CEQUALL* 0 0 

Defnyddio Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy (SUDs) lle y bo’n berthnasol* 0 0 

Cyfanswm 133 133 

* DS: Dangosydd lefel achos ddim yn briodol ar gyfer gweithrediadau 
ESF. 
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Mae’r tabl isod yn dangos ymrwymiad prosiectau i gynnwys gweithgareddau sy’n cyfrannu at ddangosyddion y themâu 
trawsbynciol cyffredinol: 

 
 

ERDF Ionawr 2017 Gorffennaf 2018 

Gweithgarwch arfer da o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid 10 34 

Datblygu / ymgysylltu â Hyrwyddwyr Thema Drawsbynciol 41 104 

Integreiddio cymalau cymdeithasol 17 49 

Pecyn offer thema drawsbynciol, dull gwaelodlin, datblygu Ap 8 7 

Datblygwyd pecyn hyfforddiant thema drawsbynciol 0 5 

Cyflwynwyd rhaglen hyfforddi staff thema drawsbynciol  6 19 

Gweithgarwch yn cefnogi dangosyddion thema drawsbynciol (mewn Blaenoriaethau / 
Amcanion lle nad yw'r dangosyddion yn bresennol)  

8 6 

Cyfanswm 90 224 

 
 

 
 
 

ESF Ionawr 2017 Gorffennaf 2018 

Gweithgarwch arfer da o ran ymgysylltu â rhanddeiliaid 1 10 

Datblygu / ymgysylltu â Hyrwyddwyr Thema Drawsbynciol 62 86 

Integreiddio cymalau cymdeithasol 26 25 

Pecyn offer thema drawsbynciol, dull gwaelodlin, datblygu Ap 1 3 

Datblygwyd pecyn hyfforddiant thema drawsbynciol 3 2 

Cyflwynwyd rhaglen hyfforddi staff thema drawsbynciol  5 8 

Gweithgarwch yn cefnogi dangosyddion thema drawsbynciol (mewn Blaenoriaethau / 
Amcanion lle nad yw'r dangosyddion yn bresennol)  

10 19 

Cyfanswm   108 153 
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Atodiad 3 – Cysylltiadau cyhoeddus a’r cyfryngau. 
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 1 

SWYDDFA CYLLID EWROPEAIDD CYMRU  
 

CYNLLUN GWYBODAETH A CHYHOEDDUSRWYDD DRAFFT AR GYFER 2018 / 2019  
 

Cyflwyniad  
 
 

1. Dyma'r Cynllun Cyfathrebu ar gyfer 2018 a hyd at chwarter cyntaf 2019 ar gyfer rhaglenni 
Cronfeydd Strwythurol ERDF ac ESF 2014–2020. Mae'r cynllun yn nodi'r prif 
flaenoriaethau a mesurau gwybodaeth a chyhoeddusrwydd ar gyfer y cyfnod hwn, a sut y 
cânt eu cyflawni. 
 

2. Paratowyd y cynllun hwn gan Awdurdod Rheoli'r rhaglenni, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 
Cymru (WEFO). Cafodd ei lywio gan y Cynllun Cyfathrebu cyffredinol ar gyfer 2014-2020, 
y cytunwyd arno gan Bwyllgor Monitro Rhaglenni Cymru ym mis Mehefin 2015 ac mae'n 
ategu'r cynllun hwnnw. 
 

3. Oni nodir fel arall, mae'r wybodaeth ddiweddaraf yn y papur hwn yn cwmpasu'r cyfnod 
rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Gorffennaf 2018. 
 

 
Trawsnewid Cymru 
 
 

4. Mae Cymru yn genedl mewn cyfnod o drawsnewid ac ar adeg pan fo mwy a mwy o 
ansicrwydd ynghylch p'un a wnaiff y DU adael yr UE 'wedi dod i gytundeb' neu 'heb ddod 
i gytundeb', mae rhoi sicrwydd i randdeiliaid presennol a darpar randdeiliaid, a noddwyr, 
ein bod yn parhau i fod yn ymrwymedig i gyflawni'r rhaglenni, buddsoddi'r holl gyllid a 
ddyrannwyd, a rhannu buddiannau a chyflawniadau cronfeydd yr UE yng Nghymru yn 
parhau i fod yn flaenoriaeth allweddol o ran ein gweithgareddau cyfathrebu. Drwy barhau 
i roi cyhoeddusrwydd i gyflawniadau a buddiannau cronfeydd yr UE i'n busnesau, 
cymunedau a phobl rydym hefyd yn gwneud achos cryf i Lywodraeth y DU dros gyllid yn 
ei le.   
 

5. Gan weithio gyda'n noddwyr a'n rhanddeiliaid, rydym yn defnyddio nifer o sianeli 
cyfathrebu er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i gynnydd, cyflawniadau ac effaith: 
hysbysiadau yn y wasg / cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol fel Twitter, YouTube, yr e-
gylchlythyr, a mesurau gwefan, sy'n parhau i ddenu nifer gynyddol o ddilynwyr a 
chynyddu cyrhaeddiad ymhlith rhanddeiliaid a'r cyhoedd. Er enghraifft, ers y diweddariad 
cyfathrebu blynyddol diwethaf i Bwyllgor Monitro’r Rhaglenni ym mis Mehefin 2017, ac 
yn cwmpasu'r cyfnod rhwng mis Gorffennaf 2017 a mis Gorffennaf 2018, rydym wedi 
cyflawni 98% o sylw cadarnhaol ynglŷn â chronfeydd yr UE yn y wasg / cyfryngau. 
Hefyd, mae nifer y bobl sy'n tanysgrifio i'n e-gylchlythyr deufisol wedi mwy na dyblu, i 
6,120 erbyn hyn, ac mae gennym 3,480 o ddilynwyr ar Twitter, i fyny o 2,920.  
 

6. Ym mis Hydref 2017, roedd Cymru (llun o Ffordd Blaenau’r Cymoedd (yr A465)) yn un o 
dri enillydd allan o 700 a wnaeth gystadlu yng nghystadleuaeth llun blynyddol y CE 'EU 
in my Region' 2017.  
 

7. Gan weithio gyda noddwyr prosiectau, arweiniodd ein gweithgarwch cyfathrebu wrth 
nodi Diwrnod Ewrop (9 Mai) eleni at weithgarwch a negeseuon cadarnhaol ynghylch 
cronfeydd yr UE.   
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/18-09-2017-2017-europe-in-my-region-photo-competition-and-the-winners-are
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2017/09/18-09-2017-2017-europe-in-my-region-photo-competition-and-the-winners-are
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8. Byddwn yn cynnal ein digwyddiad gwybodaeth blynyddol ar 5 Rhagfyr yng Nghaerdydd, 
lle byddwn yn cyhoeddi enillwyr Gwobrau Cronfeydd yr UE 2018 yn y categorïau Mentor 
Gorau (ESF) ac, er mwyn nodi Blwyddyn Diwylliant Ewrop, y prosiect Diwylliannol Gorau 
(ERDF).  

 
 
Blaenoriaethau Gwybodaeth a Chyhoeddusrwydd ar gyfer 2018 a dechrau 2019 
 
9. Mae'r prif flaenoriaethau gwybodaeth a chyhoeddusrwydd i hyrwyddo rhaglenni ERDF ac 

ESF ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol fel a ganlyn: 
 

 parhau i hyrwyddo'r gwaith o gyflawni cronfeydd yr UE yng Nghymru a'i fanteision, 
gyda chonsensws mwy cadarn o ran pwysigrwydd cronfeydd yr UE i ffyniant Cymru, 
symleiddio negeseuon, a chyflawni sgôr darllenadwyedd Cymraeg clir uchel; 

 sicrhau bod noddwyr, partneriaid a rhanddeiliaid prosiectau cyflawni, gan gynnwys 
Timau Ymgysylltu Rhanbarthol, yn deall gofynion rheoliadol o ran hyrwyddo rhaglenni 
ac yn cydymffurfio â nhw, fel nad yw cronfeydd yr UE yn cael eu peryglu;  

 sicrhau bod buddiolwyr presennol a darpar fuddiolwyr yn parhau i gael eu hysbysu am 
oblygiadau Brexit o ran rhaglenni a phrosiectau, e.e. cyfathrebu ynghylch Gwarant 
Trysorlys EM a hysbysiadau technegol Llywodraeth y DU ynghylch canlyniad 'dim 
cytundeb' yn sgil negodiadau Brexit;  

 defnyddio effaith cronfeydd yr UE i ddylanwadu'n gadarnhaol ar benderfyniadau'r DU 
ar gyllid newydd ar gyfer Cymru er mwyn mynd i'r afael â heriau hirdymor, a sicrhau 
bod rhanddeiliaid, noddwyr a'r cyhoedd yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am 
ddatblygiadau o ran polisi economaidd rhanbarthol a buddsoddiadau yng Nghymru yn 
y dyfodol;  

 amlygu arwyddocâd Diwrnod Ewrop (9 Mai) drwy weithio gyda noddwyr prosiectau i 
hyrwyddo buddiannau prosiectau a rhaglenni'r UE; 

 cynyddu proffil themâu trawsbynciol a'r gwerth ehangach a grëir gan brosiectau yn y 
meysydd hynny, gan gynnwys gwneud y defnydd mwyaf posibl o gyfleoedd allweddol 
fel Diwrnod Amgylchedd y Byd, 5 Mehefin 2018;   

 datblygu cyhoeddusrwydd i greu ymwybyddiaeth a diddordeb mewn unrhyw alwadau 
am gyllid newydd i gynorthwyo'r gwaith o gyflawni rhaglenni ESF ac ERDF yng 
Nghymru; 

 trefnu digwyddiad blynyddol (5 Rhagfyr) i ddathlu cyflawniadau'r rhaglenni ac enillwyr 
ein cystadleuaeth cronfeydd yr UE flynyddol; 

 creu cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus i Weinidogion Cymru godi proffil cronfeydd yr 
UE ac effaith barhaus prosiectau a ariennir gan yr UE; 

 datblygu cronfa ddata newydd o brosiectau a gymeradwywyd ar gyfer rhaglenni 
2014–2020; 

 cynyddu potensial technolegau digidol / cyfryngau cymdeithasol newydd, lle bo'n 
briodol;  

 parhau i integreiddio cyfleoedd a llwyddiannau gyda rhaglenni cyllid eraill yr UE fel 
rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd a rhaglenni datblygu gwledig, a'r rhai 
a reolir yn uniongyrchol gan y Comisiwn Ewropeaidd, fel Horizon 2020, yn arbennig 
gan ein bod o'r farn y dylai Cymru barhau i elwa ar fynediad iddynt o'r tu allan i'r UE;  

 gwerthuso effeithiolrwydd gweithgareddau a chynnwys cyhoeddusrwydd allweddol er 
mwyn llywio cyfathrebu yn y dyfodol. 
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Mesurau  

 
10. Nodir y ffyrdd y caiff y blaenoriaethau hyn eu datblygu yn 2018/2019 yn y prif fesurau 

cyhoeddusrwydd yn Atodiad A. Mae hyn yn cynnwys trefniadau cyflawni a'r amserlen ar 
gyfer gweithredu. 
 

 
Prif weithgarwch gwybodaeth ar gyfer 2018 / dechrau 2019 
 
11. Rydym wedi mynd heibio i hanner ffordd rhaglenni 2014–2020, gyda thua 80% o 

gronfeydd yr UE wedi'u hymrwymo a phrosiectau a gymeradwywyd yn cyflawni 
buddiannau a cherrig milltir sylweddol. Tra bydd cyhoeddiadau cyllido yn parhau i gael 
cyhoeddusrwydd, mae mwy a mwy o gyfleoedd i ddangos effaith bywyd go iawn y 
prosiectau hyn ar bobl, cymunedau a busnesau, a'r effaith sy'n deillio o hynny o ran helpu 
i wella ffyniant ac amodau'r farchnad lafur yng Nghymru. 
 

12. Bydd mesurau i hyrwyddo gweithgareddau prosiectau yn parhau i gysylltu â 
gweithgareddau i hyrwyddo cyflawniadau'r rhaglenni'n gyffredinol a hefyd gyda'r gwaith a 
wneir i ddatblygu model polisi a buddsoddi rhanbarthol ar gyfer Cymru yn y dyfodol.  
 

13. Mae gwaith hefyd yn mynd rhagddo i ddatblygu ein tudalennau gwe ar gronfeydd yr UE i 
gynnwys cronfa ddata o brosiectau a gymeradwywyd yn 2014–2020, gan ddarparu 
swyddogaethau hawdd eu defnyddio ychwanegol, fel map rhyngweithiol. Fodd bynnag, 
mae'r gwaith wedi cael ei oedi am fod Llywodraeth Cymru yn ei chyfanrwydd yn symud i 
system rheoli cynnwys newydd. Yn y cyfamser, caiff taenlen excel o brosiectau a ariennir 
gan yr UE a chynigion cynllunio busnes ei chyhoeddi bob mis ar ein tudalennau gwe sy'n 
rhagori ar ofynion rheoliadol yr UE.   
 

14. Bydd WEFO yn parhau i weithio gyda Thimau Ymgysylltu Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd 
y Trydydd Sector i helpu i gyflawni Strategaeth Gyfathrebu a chynlluniau blynyddol 2014–
2020 yn effeithiol, wrth iddynt barhau i chwarae rôl bwysig yn helpu i hyrwyddo'r 
rhaglenni a'r prosiectau ar lefel ranbarthol a lleol.  
 
 

Cynnydd hyd yma yn 2018 

 
15. Mae'r canlynol yn gipolwg ar weithgareddau cyfathrebu hyd yma: 

 

 Sylw sylweddol i gyhoeddiadau cyllid yr UE yn y cyfryngau prif ffrwd, ar-lein a'r 
cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys:  

 

 £1.4m o gyllid ERDF ar gyfer prosiect SMARTAQUA Prifysgol Abertawe; 

 £5m o gyllid ERDF ar gyfer y Ganolfan Biotechnoleg Amgylcheddol a arweinir gan 
Brifysgol Bangor; 

 £4.5m o gyllid ERDF i ddatblygu ardal Ffordd y Brenin, a arweinir gan Dinas a Sir 
Abertawe; 
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 £2.3m o gyllid ERDF ar gyfer cynllun Systemau Storio Ynni Clyfar Prifysgol De 
Cymru; 

 £1.3m o gyllid ESF ar gyfer Journey2Work Cyngor Casnewydd; 

 £1.6m o gyllid ESF ar gyfer Cyflawni drwy Brofiad Gwaith Cyngor Cyllido Addysg 
Uwch Cymru;  

 £5.5m o gyllid ESF ar gyfer prosiect Cenedl Hyblyg II Chwarae Teg;   

 £5.2m o gyllid ESF ar gyfer Technocamps 2 a STEM Gogledd. 
 

Mae manylion y sylw yn y cyfryngau / y wasg i'r prosiectau hyn a phrosiectau eraill 
wedi cael eu cynnwys yn ein bwletinau monitro, sy'n cael eu hanfon drwy e-bost bob 
yn ail fis fel arfer. Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'r cysylltiadau cyhoeddus a 
gynhyrchwyd gan WEFO wedi cyflawni 98% o sylw cadarnhaol yn y cyfryngau. 

 

 Y tair stori newyddion ynghylch cronfeydd yr UE yr ymwelwyd â nhw fwyaf o ystafell 
newyddion ar-lein Llywodraeth Cymru oedd: 

 

 £33m ar gyfer arloesi yn y byd iechyd i roi hwb i'r economi a chreu swyddi 
(fe'i gwelwyd 983 o weithiau; 12 Mehefin 2018) 

 

 Gwaith yn dechrau ar safle ar gyfer tai a busnesau newydd yng Nghaerffili 

(fe'i gwelwyd 779 o weithiau;  28 Mehefin 2018) 
 

 Prosiect newydd gwerth £1m dan nawdd yr UE yn rhoi hwb i obeithion pobl 
ifanc y Canolbarth  (fe'i gwelwyd 649 o weithiau; 31 Gorffennaf 2017) 
 

 Crëwyd cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer Gweinidogion i nodi cyhoeddiad, 
cyflawniad a cherrig milltir prosiectau; er enghraifft, ymunodd Gweinidog y Gymraeg a 
Dysgu Gydol Oes â'r Astronawt Tim Peake i gyhoeddi pecyn cyllid yr UE ar gyfer 
Technocamps a STEM; 
 

 Crëwyd cyhoeddusrwydd i hyrwyddo llwyddiant a cherrig milltir allweddol prosiectau 
gan gynnwys: ASTUTE, Cyrchfannau Denu Twristiaid, Rhaglen Gwasanaethau 
Ariannol i Raddedigion, Trac 11-24, Cronfa Fusnes Cymru, Minesto Deep Green, Sêr 
Cymru, CEMET, Cynhwysiant Gweithredol; 
 

 Cyflwynwyd tri chais o Gymru ar gyfer Gwobrau Regiostars 2018 yr UE, gyda dau o 
Gymru yn cyrraedd y rownd derfynol, sef ASTUTE a Nant Gwrtheyrn; cyhoeddir yr 
enillwyr mewn seremoni ym Mrwsel ar 9 Hydref a gynhelir gan y Comisiynydd 
Ewropeaidd Cretu; 
 

 Mae themâu trawsbynciol yn canolbwyntio'n arbennig ar y cyfryngau cymdeithasol, 
gan gysylltu gweithgarwch themâu trawsbynciol prosiectau yng Nghymru ar gyfer 
digwyddiadau fel Wythnos y Ffoaduriaid, Diwrnod Amgylchedd y Byd, Diwrnod 
Rhyngwladol y Merched, Diwrnod Iechyd y Byd, Awr Ddaear a'r Diwrnod Rhyngwladol 
ar gyfer Dileu Gwahaniaethu Hiliol.  
 
Er enghraifft, cyhoeddwyd trydariadau ar IMPACT a Hwb Trafnidiaeth Castell-nedd 
Port Talbot ar gyfer #DiwrnodAmgylcheddyByd gan danlinellu ymgorffori datblygu 
cynaliadwy ac effeithlonrwydd adnoddau yn llwyddiannus. Y trydariad ar IMPACT 
oedd yr un a berfformiodd orau'r mis hwnnw ar ffrwd @wefowales, gyda 6,911 o 
argraffiadau (h.y. sawl gwaith y gwelodd pobl drydariad) ac 82 o ymgysylltiadau 
(rhyngweithio â thrydariad e.e. clicio ar ddolen); 
 

https://gov.wales/newsroom/health-and-social-services/2018/180613-33-million-for-health-innovation/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/newsroom/businessandeconomy/2018/180628-work-to-begin-on-site-for-new-homes-and-businesses-in-caerphilly/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/newsroom/finance1/2017/59212896/?skip=1&lang=cy
https://gov.wales/newsroom/finance1/2017/59212896/?skip=1&lang=cy
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 Cafodd saith prosiect treftadaeth ddiwylliannol yng Nghymru, gan gynnwys Castell 
Aberteifi a Chanolfan Celfyddydau ac Arloesi Pontio, eu cyflwyno a'u derbyn gan y CE 
i ddefnyddio label Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop; 
 

 Mae dau o brosiectau ESF Cymru, sef STEM Cymru II a METaL, wedi cael eu 
cyflwyno ar gyfer gwobrau addysg a hyfforddiant galwedigaethol Ewropeaidd 2018. 
Mae'r gwobrau yn cydnabod arfer gorau yn y maes hwn a chaiff yr enillwyr eu 
cyhoeddi gan y CE ym mis Tachwedd i nodi wythnos sgiliau galwedigaethol Ewrop; 

 

 Cafodd cais am gyllid yr UE ar gyfer cynigion Ymchwil ac Arloesi gryn 
gyhoeddusrwydd drwy Twitter, y wefan a'r cylchlythyr rhwng mis Rhagfyr 2017 a mis 
Mawrth 2018. Dyma oedd y trydariad a berfformiodd orau o gyfrif @wefowales yn 
ystod mis Ionawr 2018, gan gyflawni 6,485 o argraffiadau a 104 o ymgysylltiadau;  
 

 Mae ein cylchlythyr ar gronfeydd yr UE a gyhoeddir bob pythefnos wedi cyrraedd y 
nifer fwyaf erioed o danysgrifwyr, sef dros 6,120, sydd dros 3,000 yn fwy na'r llynedd;  
 

 Cafodd dros 900 o drydariadau eu cyhoeddi ac mae ein sianel Twitter @wefowales / 
@wefocymru wedi cael dros 3,480 o ddilynwyr. Cafwyd nifer gyfartalog o 67,000 o 
argraffiadau bob mis (h.y. sawl gwaith y gwelodd pobl drydariad ar Twitter). Mae'r 
ffigur wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn gyda'r ffigur ar gyfer mis 
Gorffennaf 2018 yn unig yn 103,000 (ychydig dros 2,230 o argraffiadau bob dydd); 

 

 Mae cyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus ar gyfer rhaglenni a phrosiectau cyllid 
rhanbarthol hefyd yn cael eu cydlynu â rhaglenni cyllid eraill yr UE fel Horizon 2020;  
yma, caiff straeon llwyddiant eu rhannu drwy e-gylchlythyr rheolaidd Horizon 2020, 
digwyddiad blynyddol Horizon 2020 (8 Chwefror 2018) a Twitter;  
 

 Cafodd pum prosiect o Gymru (Campws Bae Abertawe, SEACAMS 2, CUBRIC, Deep 
Green a Lido Ponty) eu dewis gan y CE i gymryd rhan yn ei ymgyrch fideo fer. Mae'r 
fideos wedi cael eu cyhoeddi ar sianel Twitter WEFO;  
 

 Gwnaethom ddefnyddio Diwrnod Ewrop i gyhoeddi £22.5m yn ychwanegol o 
gronfeydd yr UE i hybu sgiliau, sef y 3ydd stori fwyaf poblogaidd yn ystod wythnos 7-
11 Mai ar holl safle newyddion Llywodraeth Cymru.  Hefyd dyma oedd y trydariad a 
berfformiodd orau a anfonwyd o gyfrif yr Ysgrifennydd Cyllid yn ystod mis Ebrill a mis 
Mai 2018. Gwnaethom hefyd ddefnyddio YouTube, Twitter a'n e-gylchlythyr i 
gyhoeddi neges gan yr Ysgrifennydd Cyllid ynghylch Diwrnod Ewrop. Hefyd cafodd 
mwy na 250 o drydariadau (gan gynnwys 50 o brosiectau Iwerddon Cymru) eu 
cyhoeddi gan bartneriaid ynghylch Diwrnod Ewrop.  

 
 
 
 
 
 
 

WEFO  
Tîm Cyfathrebu 
09/2018

https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180509-extra-eu-funds-to-boost-skills-on-europe-day/?lang=en,
https://gov.wales/newsroom/finance1/2018/180509-extra-eu-funds-to-boost-skills-on-europe-day/?lang=en,
https://www.youtube.com/watch?v=3Ga9jzWRaPk


 6 

Atodiad A 

Prif Fesurau Gwybodaeth a Chyhoeddusrwydd ar gyfer 2018 / dechrau 2019 

 

Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

Blaenoriaeth 1: Rhoi 
cyhoeddusrwydd i effaith a 
buddiannau rhaglenni cyllid yr 
UE sy'n buddsoddi mewn twf 
a swyddi cynaliadwy, gan 
gynnwys drwy 
gymeradwyaeth, lansiadau a 
chyflawniadau prosiectau, 
Diwrnod Ewrop, ac 
integreiddio'r Themâu 
Trawsbynciol  

 

Grŵp targed – cyfryngau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol 
yn bennaf, partneriaid cyflawni a strategol, y Comisiwn 
Ewropeaidd a'r cyhoedd 

Tîm Cyfathrebu WEFO  Camau gweithredu 
parhaus drwy 
gydol y flwyddyn 

1.1 Rhannu straeon newyddion 
da â'r cyfryngau am gynnydd 
prosiectau a cherrig milltir 
rhaglenni ar gyfer sylw mewn 
print ac ar-lein, gan sicrhau dros 
90% o sylw cadarnhaol yn y 
cyfryngau. 

Mesurau cyhoeddusrwydd penodol i gynnwys: 

  

- cyhoeddi datganiadau i'r wasg, erthyglau golygyddol am 
gymeradwyaethau a cherrig milltir prosiectau, a chynnydd 
cyffredinol rhaglenni i bapurau newydd, sianeli newyddion ar-

lein a gwefan Llywodraeth Cymru 

 

– darparu dyfyniadau Gweinidogol yn cynnwys negeseuon 
strategol allweddol ar gyfer datganiadau i'r wasg a ddatblygwyd 

gan noddwyr prosiectau/partneriaid  

 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
swyddfa'r wasg, noddwyr 
prosiectau, Timau Ymgysylltu 
Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd y 
Trydydd Sector ac ati 

Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

1.2 Dylanwadu'n gadarnhaol ar 
y ffordd y caiff straeon yn 
ymwneud â chronfeydd yr UE a 
phrosiectau a ariennir gan yr UE 
eu hadrodd yn y cyfryngau  

Mesurau penodol i gynnwys: 

 

– darparu ymatebion cynhwysfawr ac amserol i ymholiadau gan 
y cyfryngau gan gynnwys cyd-destun cefndirol, ffeithiau 

allweddol, ystadegau, a dyfyniadau gan Lywodraeth Cymru 

 

 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
noddwyr prosiectau a swyddfa’r 
wasg 

Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

 

 

 

1.3 Defnyddio technoleg newydd 
a sianeli digidol fel adnoddau 
cyfathrebu allweddol, gan 
gynnwys cynhyrchu lluniau 
digidol i hyrwyddo negeseuon 
allweddol, effaith rhaglenni, ac 
astudiaethau achos a cherrig 
milltir prosiectau 

I'w cyhoeddi ar YouTube, Twitter a'u defnyddio mewn 
digwyddiadau, gan gynnwys y digwyddiad blynyddol (gweler 3.1 
isod). Yn arbennig, paratoi a rhannu clipiau fideo o brosiectau, 
cyfranogwyr a datblygu graffigau o ffeithiau diddorol er mwyn 
sicrhau bod y cyhoeddusrwydd yn cael cymaint o effaith â 
phosibl 
 
 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
noddwyr prosiectau, Timau 
Ymgysylltu Rhanbarthol, Tîm 
Ewropeaidd y Trydydd Sector ac ati. 

Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

1.4 Trefnu ymweliadau 
Gweinidogol â phrosiectau 
ledled Cymru – i nodi 
cyhoeddiadau cyllido, lansiadau 
a cherrig milltir cyflawni. 

Mesurau cyhoeddusrwydd penodol i gynnwys: 
 
– trefnu cyhoeddusrwydd ynglŷn ag effaith a manteision 
prosiectau (gan ganolbwyntio ar astudiaethau achos â 
diddordeb dynol), yn ogystal â chynnydd ehangach y rhaglenni 
drwy anfon datganiadau i'r wasg, trydariadau, tudalennau gwe 
cronfeydd yr UE, e-gylchlythyr ac ati. Cyhoeddi trydariadau a 
lluniau byw yn ystod ymweliadau a digwyddiadau er mwyn 
ymgysylltu ymhellach â chynulleidfa eang    

   

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
swyddfa'r wasg Llywodraeth Cymru, 
noddwyr prosiectau, Timau 
Ymgysylltu Rhanbarthol / Tîm 
Ewropeaidd y Trydydd Sector ac ati 

Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

1.5 Drafftio e-gylchlythyr a'i 
ddosbarthu i dros 6,000 o 
danysgrifwyr gan gynnwys 
rhanddeiliaid, noddwyr 
prosiectau a'r cyhoedd. 

– Amlygu datblygiadau a chyflawniadau diweddaraf rhaglenni a 
phrosiectau, digwyddiadau sydd i ddod, a gwybodaeth a 
chanllawiau ar gyflawni rhaglenni 2014–2020 gan gynnwys 
unrhyw alwadau am gyllid ar gyfer blaenoriaethau penodol y 
rhaglen 

– – Integreiddio datblygiadau â rhaglenni cyllid eraill yr UE, gan 
gynnwys Horizon 2020 a rhaglenni Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd 

 

Tîm Cyfathrebu WEFO Bob pythefnos 

1.6 Mynd ati i achub ar 
gyfleoedd i ddangos effaith 

Paratoi astudiaethau achos / straeon llwyddiant sy'n tanlinellu 
cyflawniadau prosiectau a chyfranogwyr gan ddefnyddio 

Tîm Cyfathrebu WEFO Parhaus 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

gadarnhaol cronfeydd yr 
UE/polisi rhanbarthol yng 
Nghymru  

amrywiaeth o sianeli, gan gynnwys rhai noddwyr a rhanddeiliaid 
eraill er mwyn rhannu negeseuon allweddol yn eang e.e. 
Tasglu'r Cymoedd, Dinas-ranbarthau ac ati 

 

 

1.7 Hyrwyddo Diwrnod Ewrop (9 
Mai) yn unol ag Erthygl 7 y 
Rheoliadau Ewropeaidd 

Mesurau cyhoeddusrwydd penodol i gynnwys: 

– ymgyrch Twitter mewn cydweithrediad â noddwyr prosiectau 
a rhanddeiliaid i hyrwyddo negeseuon cadarnhaol ynghylch 
effaith cronfeydd yr UE a phrosiectau yng Nghymru 

– Archwilio cyfleoedd digidol i hyrwyddo Diwrnod Ewrop 

– hedfan y faner Ewropeaidd ar safleoedd Llywodraeth Cymru 
/ WEFO 

– cyhoeddi cylchlythyr cronfeydd yr UE arbennig ar gyfer 
Diwrnod Ewrop yn ystod wythnos Diwrnod Ewrop 

 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
noddwyr prosiectau a rhanddeiliaid, 
gan gynnwys Timau Ymgysylltu 
Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd y 
Trydydd Sector ac ati 

9 Mai 

1.8 Cymryd rhan mewn 
ymgyrchoedd a mentrau wedi'u 
harwain gan UE fel yr UE yn fy 
Rhanbarth, EYCH, RegioStars a 
gweithgareddau cyfathrebu eraill 
yr UE er mwyn dangos 
llwyddiant yng Nghymru wrth 
gyflawni rhaglenni'r UE ar lwyfan 
yr UE. 
 

– Cadw mewn cysylltiad agos â'r Comisiwn Ewropeaidd a 
chynrychiolwyr cyfathrebu'r DU.  
 
– Sicrhau'r cyhoeddusrwydd mwyaf ar lefel Cymru i 
gyflawniadau yn deillio o gyfranogi fel rhoi cyhoeddusrwydd i 
gyflawniadau Cymru o ran EYCH a RegioStars drwy 
hysbysiadau yn y wasg, Twitter ac ati. 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
swyddfeydd y CE ym Mrwsel, 
Caerdydd a Llundain 

Parhaus 

1.9 Parhau i ddatblygu eitemau 
hyrwyddo i'w defnyddio mewn 
digwyddiadau a sianeli 
cyhoeddusrwydd eraill 
 

– Datblygu dull brandio newydd ar gyfer stondinau dros dro ac 
ati, cynrychioli ardaloedd rhanbarthol a meysydd thematig  
 
– Parhau i ddatblygu eitemau hyrwyddo fel y bo'n briodol. 

Tîm Cyfathrebu WEFO Parhaus 

2.0 Adeiladu ar lyfrgell 
ffotograffau, astudiaethau achos 

Adeiladu ar lyfrgell ffotograffau ac astudiaethau achos i'w 
defnyddio mewn datganiadau i'r wasg, cyhoeddiadau, 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

a lluniau digidol o brosiectau a 
buddiolwyr i'w defnyddio mewn 
cyhoeddusrwydd ac ati 
 
 
 
 
 
 

hysbysiadau, digwyddiadau, cyflwyniadau ac ar gyfryngau 
cymdeithasol. 

noddwyr prosiectau a rhanddeiliaid y flwyddyn 

Blaenoriaeth 2: Parhau i 
sicrhau bod noddwyr 
prosiectau, partneriaid a 
rhanddeiliaid, gan gynnwys 
y Timau Ymgysylltu 
Rhanbarthol, yn deall 
gofynion rheoliadol o ran 
hyrwyddo rhaglenni ERDF 
ac ESF ac yn cydymffurfio 
â nhw 

Grŵp targed – noddwyr prosiectau a buddiolwyr, Timau 
Ymgysylltu Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd y Trydydd 
Sector.  
 
Y prif gamau gweithredu yw'r Canllawiau Gwybodaeth a 
Chyhoeddusrwydd (yn ymgorffori gofynion rheoliadol yr 
UE) ar gyfer noddwyr prosiectau (cyhoeddwyd ar wefan 
Llywodraeth Cymru), cynnal seminarau ar y gofynion 
rheoliadol ar gyfer staff WEFO, y Timau Ymgysylltu 
Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector a noddwyr 
prosiectau er mwyn sefydlu sianeli cyfathrebu priodol 
rhwng WEFO a'r Timau Ymgysylltu Rhanbarthol / Tîm 
Ewropeaidd y Trydydd Sector.  
 

WEFO, ar y cyd â'r Timau 
Ymgysylltu Rhanbarthol / Tîm 
Ewropeaidd y Trydydd Sector 

Camau gweithredu 
parhaus drwy 
gydol y flwyddyn 

2.1 Adolygu arferion gorau o ran 
Canllawiau Gwybodaeth a 
Chyhoeddusrwydd (yn 
ymgorffori gofynion rheoliadol yr 
UE) ar gyfer noddwyr prosiectau 
a buddiolwyr a'u rhoi ar waith 

 

- sicrhau bod mesurau gwybodaeth a chyhoeddusrwydd wedi'u 
hintegreiddio'n llawn yn y broses cyflawni prosiect a'u bod yn 
cael eu monitro gan WEFO er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth;  
 
– ymateb yn brydlon ac yn effeithiol i ymholiadau cyfathrebu 
gan staff WEFO a noddwyr. 

WEFO, ar y cyd â noddwyr 
prosiectau a'r Timau Ymgysylltu 
Rhanbarthol / Tîm Ewropeaidd y 
Trydydd Sector  

Cyhoeddi 
canllawiau ar 
dudalennau gwe 
Llywodraeth Cymru 
ac ymgymryd ag 
adolygiad parhaus i 
gwmpasu arferion 
gorau  

2.2. Adolygu cyfleoedd ar gyfer 
seminarau gloywi ar ganllawiau 
gwybodaeth a 
chyhoeddusrwydd a'r gofynion 
ar gyfer noddwyr, a rhannu arfer 

Seminarau gloywi i gwmpasu gofynion rheoliadol yr UE a 
gofynion cytundebol yr Awdurdod Rheoli, blaenoriaethau 
gwybodaeth a chyhoeddusrwydd, arferion gorau, a 
blaengynllunio a monitro ar lefelau cenedlaethol a rhanbarthol; 
wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion Timau Ymgysylltu 

WEFO Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

gorau 

 

Rhanbarthol, Tîm Ewropeaidd y Trydydd Sector, staff WEFO a 
noddwyr prosiectau. 

2.3 Cymryd rhan mewn 
adolygiadau prosiect rheolaidd 
gyda noddwyr, a chwrdd â 
swyddogion cyfathrebu 
prosiectau lle y bo'n briodol 

– Sicrhau yr eir i'r afael â gweithgareddau cyfathrebu 
prosiectau, arferion gorau a chyfleoedd cysylltiadau cyhoeddus 
yn ystod cyfarfodydd adolygu prosiectau 

– Adolygu a darparu cyfraniadau golygyddol ar gyfer 
cylchlythyrau rhanbarthol Timau Ymgysylltu Rhanbarthol, lle 
bo'n briodol 

– – Cymryd rhan yng nghyfarfodydd WEFO gyda Thimau 
Ymgysylltu Rhanbarthol er mwyn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am weithgareddau cyfathrebu ac arfer gorau 

 

 

Tîm Cyfathrebu WEFO ar y cyd â'r 
Is-adran Rheoli Rhaglenni, Timau 
Ymgysylltu Rhanbarthol, Tîm 
Ewropeaidd y Trydydd Sector a 
noddwyr prosiectau 

Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

2.4 Dosbarthu placiau a phosteri 
coffaol am ddim i bob noddwr 
sydd wedi cael cyllid wedi'i 
gymeradwyo o dan raglenni 
2014–2020 (yn unol ag Erthygl 8 
y Rheoliadau Ewropeaidd) 

 

– Placiau a phosteri coffaol am ddim, yn arddangos logo'r 
cronfeydd UE perthnasol, i'w dosbarthu i bob noddwr prosiect 
waeth beth fo gwerth y grant. 

 

– Dylunio, drafftio testun, a dosbarthu posteri A3 i brosiectau 
eu harddangos 

Tîm Cyfathrebu WEFO Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

Blaenoriaeth 3: Trefnu 
digwyddiad blynyddol i 
hyrwyddo cyflawniadau'r 
rhaglenni  

Grŵp targed – rhanddeiliaid cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol yn bennaf a noddwyr posibl, y Comisiwn Ewropeaidd, 
y cyfryngau a'r cyhoedd.  
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Gaeaf 

3.1 Trefnu digwyddiad blynyddol 
ar gyfer rhaglenni yn cynnwys 
rhanddeiliaid allweddol a 
buddiolwyr, gan gynnwys 
Gwobrau Cronfeydd yr UE i 
gydnabod cyflawniadau 
prosiectau 

– Digwyddiad wedi'i drefnu ar gyfer 5 Rhagfyr yng Nghaerdydd 
 
- hyrwyddo lluniau digidol o gyflawniadau a chyhoeddi 
hysbysiad i'r wasg Gweinidogol ac ati ar gynnydd rhaglenni a 
cherrig milltir prosiectau 
 
– cyhoeddi enillwyr gwobrau blynyddol Cronfeydd yr UE WEFO 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Gaeaf 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

– Gwerthuso effeithiolrwydd digwyddiad i lywio cynnwys 
digwyddiadau yn y dyfodol   
 

Blaenoriaeth 4: Cynnal a 
chadw a diweddaru adran 
cronfeydd yr UE dwyieithog ar 
wefan Llywodraeth Cymru  

Grŵp targed – rhanddeiliaid cenedlaethol, rhanbarthol a 
lleol yn bennaf a noddwyr posibl, y Comisiwn Ewropeaidd, 
awdurdodau rheoli eraill yr UE, y cyfryngau a'r cyhoedd. 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Camau gweithredu 
parhaus drwy 
gydol y flwyddyn  

4.1. Sicrhau ei bod yn hawdd 
llywio adrannau'r wefan a'i bod 
yn ystyriol o ddefnyddwyr, a bod 
cynnwys yn gyfredol 

Adolygu cynnwys yn rheolaidd er mwyn cyflawni 
swyddogaethau busnes craidd, gan gynnwys mynediad at 
WEFO Ar-lein, drwy arolygon ar-lein, adborth ac ati 
 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Camau gweithredu 
parhaus drwy gydol 
y flwyddyn 

4.2. Datblygu cronfa ddata â 
pheiriant chwilio ar gyfer 
prosiectau a gymeradwywyd (yn 
unol ag Erthygl 7 y Rheoliadau 
Ewropeaidd) 

Bydd y gronfa ddata newydd yn cynnwys manylion sylfaenol 
prosiectau a gymeradwywyd h.y. enw buddiolwr, enw prosiect, 
swm y dyraniad grant ERDF / ESF, dyraniad y taliad terfynol ac 
ati, gan gydymffurfio â rheoliadau'r CE 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO, ar y cyd â 
Thîm Gwefannau Canolog 
Llywodraeth Cymru 

Bydd gwaith yn 
dechrau ym mis 
Tachwedd  

Blaenoriaeth 5: Gwerthuso 
effeithiolrwydd 
gweithgareddau a chynnwys 
cyhoeddusrwydd allweddol er 
mwyn llywio cyfathrebu yn y 
dyfodol 

Grŵp targed – at ddibenion mewnol yn bennaf, ond rhannu 
arfer gorau a'r gwersi a ddysgwyd â rhanddeiliaid 
cenedlaethol, rhanbarthol a lleol, a'r Comisiwn Ewropeaidd.  
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Parhaus 

5.1 Gwerthuso ymgyrch gan 
ddefnyddio model gwerthuso a 
gydnabyddir ledled y DU 

Sicrhau bod model gwerthuso OASIS yn cael ei ddefnyddio er 
mwyn adolygu a gwerthuso gweithgareddau fel digwyddiad 
blynyddol, gwobrau Cronfeydd yr UE ac ymgyrch cyfryngau 
cymdeithasol Diwrnod Ewrop. Mae'r dull hwn o weithredu wedi 
cadarnhau bod erthyglau cylchlythyr ar wobrau Cronfeydd yr 
UE ymhlith y straeon mwyaf poblogaidd ar gyfer y rhaglenni prif 
ffrwd y llynedd, fel y cyhoeddiad Gweinidogol ynghylch cyllid 
sgiliau a wnaed yn y digwyddiad blynyddol. 
 

Tîm Cyfathrebu WEFO Parhaus 

 

Defnyddir model 
OASIS i werthuso'r 
digwyddiad 
Blynyddol ym mis 
Rhagfyr 2018 

5.2 Gwerthuso'r cyfryngau 
cymdeithasol, y we a'r wasg yn 
barhaus er mwyn adolygu ac 

Creu a rhannu adroddiadau gwerthuso misol ac addasu 
templed er mwyn cadw i fyny â blaenoriaethau sianel newidiol 

Tîm Cyfathrebu WEFO Misol 
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Mesur Gwybodaeth Ychwanegol  
Cyfrifoldeb Arweiniol  

Amserlen ar gyfer 
Gweithredu 

addasu effeithiolrwydd cynnwys 

 



 
 

1 
 

WPMC(18)146 

PAPUR ER GWYBODAETH 

PWYLLGOR MONITRO RHAGLENNI CYMRU, CRONFEYDD STRWYTHUROL A 
BUDDSODDI EWROPEAIDD 2014-2020 
 

ADRODDIADAU GWEITHREDU BLYNYDDOL 2017 (AGB): SYLWADAU 
AELODAU PWYLLGOR MONITRO RHAGLENNI AC YMATEBION YR 
AWDURDOD RHEOLI  
 

Y Mater dan Sylw  

Mae'r papur hwn yn hysbysu'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni am y newidiadau a wnaed 

i bum Adroddiad Gweithredu Blynyddol (AGB) y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi 

Ewropeaidd 2017 gan yr Awdurdod Rheoli yn dilyn y sylwadau a dderbyniwyd wrth y 

Pwyllgor Monitro Rhaglenni. 

Argymhelliad 

Gofynnir i'r Pwyllgor Monitro Rhaglenni nodi'r wybodaeth a ddarperir yn Atodiad A. 

Cefndir 

Yn unol ag Erthygl 14 o Reoliad (UE) 1299/2013 ac Erthygl 50 o Reoliad (UE) 

1303/2013, mae'n ofynnol i'r Awdurdod Rheoli gyflwyno Adroddiad Gweithredu 

Blynyddol ar gyfer y cyfnod 01 Ionawr tan 31 Rhagfyr y flwyddyn adrodd flaenorol. 

Rhaid cyflwyno adroddiad i'r Comisiwn Ewropeaidd erbyn y dyddiad cau rheoleiddio, 

yn dilyn cytundeb y Pwyllgor Monitro Rhaglenni. 

Dosbarthwyd drafft o’r AGB i'r PMRh ar  20 Ebrill 2018 ac fe'u cyflwynwyd i Aelodau 

yn y cyfarfod ar 04 Mai 2018, lle gwahoddwyd yr Aelodau i wneud unrhyw sylwadau 

pellach a cymeradwyo’r Adroddiadau Gweithredu Blynyddol erbyn 18 Mai 2018. 

Gellir gweld yr holl sylwadau a dderbyniwyd ac ymatebion WEFO i'r sylwadau hynny 

yn Atodiad A.  Cyflwynwyd yr Adroddiadau Gweithredu Blynyddol cymeradwy i'r 

Comisiwn Ewropeaidd erbyn y dyddiad cau rheoleiddio. 

 

 

 

 



Atodiad A: Tabl o sylwadau Aelodau’r PMRh a dderbyniwyd ar Adroddiadau Gweithredu Blynyddol 2017 ac ymatebion WEFO 
 

2 
 

Rhif 
Adroddiad Gweithredu Blynyddol 

Sylw Ymateb 
Adr
an 

GCC 
ERDF 

DC 
ERDF 

GCC 
ESF 

DC 
ESF 

CDG 

1 2 X X    Development Bank of Wales (rather 
than Development Bank for Wales) – 
mentioned in both main reports (they 
references are correct in the 
summaries) 

We have amended both main reports, 
as suggested. 

2 2  X    Rather than “…raised £61m in private 
investment” I’d suggest “leveraged 
£61m in private investment” (East 
Wales) 

We have amended the East Wales 
ERDF main report, as suggested. 

3 2 X     Rather than “…raised £31m in private 
investment” I’d suggest “leveraged 
£31m in private investment” (West 
Wales & Valleys) 

We have amended the West Wales and 
the Valleys ERDF main report, as 
suggested. 

4 8 X X    In the Financial Instrument tables, there 
are references to “Finance Wales 
Investments Ltd” as the body 
implementing the Financial Instrument. 
With the transition to the Development 
Bank of Wales (in October 2017), the 
legal entity which is contracted to 
deliver the Wales Business Fund is 
“DBW FM Ltd” (both main reports) 

We have amended both main reports, 
as suggested. 

5 1b     X Revised EC AIR template was not 
available when preparing the draft 
report for submission to the PMC 

Amended format of data tables in line 
with revised template 

6 1c     X What are the targets for the one to one 
mentoring and the Agri-Academy? Are 
any outcomes being measured here? 

Information on Agri-Academy targets 
and outcomes included in the main 
report. 



Atodiad A: Tabl o sylwadau Aelodau’r PMRh a dderbyniwyd ar Adroddiadau Gweithredu Blynyddol 2017 ac ymatebion WEFO 
 

3 
 

Rhif 
Adroddiad Gweithredu Blynyddol 

Sylw Ymateb 
Adr
an 

GCC 
ERDF 

DC 
ERDF 

GCC 
ESF 

DC 
ESF 

CDG 

7 1e     X Comments raised on risk of 
underachieving milestones in the 
Performance Framework. 

Additional paragraph on Performance 
Framework included. Table showing 
progress as of May 2018 annexed. 

8 1c     X The SPG has been grossly 
oversubscribed at each window - has 
there been any consideration to this? 

We have amended report to highlight 
actions taken. 

9 1c     X Venture - There seems to be a low 
number of potential matches in the 
Venture programme, when 256 active 
members have been registered. 

An explanation has been included in 
main report on initial low numbers. 

10      X AIR Summary - We would welcome 
information on the Pillar Transfer Funds 
spend to date, in line with the Gareth 
Williams Review to be contained within 
this summary. 

We have amended the summary as 
suggested. 

 


