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Prosiect budd cymunedol Caerau, Maesteg, Penybont-ar-Ogwr

Ail Ffocws Huw Irranca-Davies a Janice Gregory i ymweld a’r cynllun Arbed 2 ERDF yng Nghaerau a
Maesteg ac i weld Prosiectau budd cymunedol yr ardal.

Rheolwr y
cynllun

Melin Homes

Sefyllfa
wreiddiol

Y Ganolfan
Gymunedol
wreiddiol

Nid oedd canolfan gymunedol Caerau, Maesteg a Phenybont yn gael ei defnyddio gan y
gymuned leol. Roedd y biliau ynni yn uchel ac roedd yr ystafelloedd yn oer . Mae’r ganolfan
gymunedol yn cael ei rhedeg gan grŵp o wirfoddolwyr o’r enw ‘Ymddiriedolaeth Gymunedol 
Caerau.’

Sut wnaeth
Arbed wneud
gwahaniaeth?

Fel rhan o ymrwymiad y prosiect i fuddion cymunedol, a pherthynas gydweithio â'r tîm Arbed
gyda'n cyflenwyr a chontractwyr:

• Rockwool

• Gibson's STS

• Thomas Holdings
Mae wedi gwella y tu allan i'r ganolfan gymunedol yn ddramatig.

Mae hyn wedi golygu bod y ganolfan gymunedol yn:



• fwy croesawgar i'r gymuned leol ag yn edrych yn fwy esthetaidd
• gweld cynnydd yn y defnydd gan y gymuned leol
• bydd yr insiwleiddio yn arbed arian i'r ganolfan, a’r biliau tanwydd ynghyd â

wneud yr adeilad yn llawer cynhesach
• Bydd hyn yn arbed arian i’w ddefnyddio i wella y tu mewn i'r adeilad a hyrwyddo’r

gweithgareddau

O ganlyniad i’r gwelliannau i du allan y ganolfan roedd diddordeb gan Weinidog yr Wrthblaid
dros Fwyd a Ffermio, Huw Irranca -Davies ac AC Ogwr, Janice Gregory, yng ngwaith y cynllun
ERDF Arbed 2 a'i effaith ar y gymuned. Cynhaliwyd digwyddiad i ddangos effaith y prosiect
yng Nghaerau, Maesteg a'r ganolfan gymunedol. Cynhaliwyd hwn ar 29 Awst 2014.

Dywedodd Huw Irranca-Davies

“Digwyddiad gwych heddiw, a diolch yn fawr am y gwahoddiad.”

Rhoddodd y digwyddiad gyfle i’r tîm Arbed 2 ddangos effaith y gwaith ar yr ardal leol a'r
prosiect Budd i’r Gymuned. Hefyd golygodd y digwyddiad fod pobl leol, Ymddiriedolaeth
Gymunedol Caerau , Cymunedau'n Gyntaf , y Cyngor Lleol , Contractwyr ERDF Arbed 2,
Cynulliad Cymru, busnesau lleol a chyflenwyr y prosiect yn dod ynghyd i ddathlu llwyddiant y
cydweithio.

Dyma beth dywedodd Paul Gibson o Gibson STS am y cynllun Arbed 2 ERDF:

"Fel busnes lleol ym Mhenybont, rydym wedi elwa’n fawr o gynllun Arbed. Mae wedi
caniatâu inni gyflogi 28 o bobl ychwanegol ac wedi rhoi’r sefydlogrwydd inni fuddsoddi i
feithrin sgiliau ein gweithwyr newydd a hefyd ein gweithlu presennol, gan ein rhoi mewn
safle cryfach ar gyfer yr heriau sydd o’n blaenau.”

Meddai Huw Irranca-Davies:

“Rwy’n falch iawn o weld y gwahaniaeht positif y mae’r cynllun Arbed yn wei wneud mewn
cymunedau ledled Cymru. Eisoes ym Maesteg, mae 148 o adeiladau wedi elwa o’r cynllun
gan arbed £285 ar gyfartaledd fesur preswylydd ar eu biliau ynni. Hefyd, mae buddsoddiad
Arbed, haelioni y contractwyr a’r cyflenwyr yn golygu bod y gymuned ehangach yn elwa o ôl-
osod deunydd insiwleiddio i waliau allanol y ganolfan gymunedol . Ond nid dim ond gosod
ffyrdd o arbed ynni mewn cartrefi yw hyn, mae hefyd yn golygu swyddi a hyfforddiant i bobl



ledled de Cymru yn ogystal â defnyddio cyflenwyr lleol i ddod o hyd i gynnyrch o Gymru a
defnyddio cwmnïau o Gymru i wneud y gwaith, sy’n beth gwych!”

Ystadegau
allweddol Ystadegau allweddol ar gyfer Cynllun Caerau, Maesteg:

• 148 adeilad wedi eu harolygu hyd at hyn
• Mae Neil Pate wedi dod o hyd i waith cynaliadwy oherwydd y Cynllun yng Nghaerau ,

Maesteg
• Hyd yn hyn mae 487,749 kwh wedi cael eu harbed pob blwyddyn
• Hyd yn hyn mae gostyngiad o 121 tunnell y flwyddyn mewn nwyon tŷ gwydr  
• Gall gwsmeriaid elwa o fesurau gan gynnwys systemau gwres canolog llawn, inswleiddio

waliau allanol ac optimeiddiwyr foltedd
• Mae'r ganolfan gymunedol leol wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n defnyddio ei
gwasanaethau diolch i’r insiwleiddio i’r waliau allanol a'r digwyddiad lansio.



Y Ganolfan
Gymunedol
wedyn


