
 
 

 
 

 

Mae dros 250 o fusnesau bach a chanolig yng Nghymru ac 
Iwerddon wedi cael budd o gymorth arbenigol i fanteisio ar 
gyfleoedd i ddefnyddio cyfryngau digidol, fel rhan o'r prosiect 
Technolegau Cyfathrebu Uwch a ariennir gan yr UE.  

 
Cyflwynwyd y prosiect fel rhan o Raglen Gydweithredu yr UE 
rhwng Cymru ac Iwerddon. Nod y rhaglen yw cryfhau 
cysylltiadau economaidd rhwng y ddwy wlad a darparu 
cyfleoedd i ranbarthau gydweithio i fynd i'r afael â heriau 
economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol cyffredin. 
  
Arweinir y gweithgareddau yng Nghymru gan Brifysgol y 
Drindod Dewi Sant a Chyngor Sir Tipperary yn Iwerddon.  
Roedd y prosiect yn cynnig cymorth i fusnesau yng 
Ngheredigion, Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, ynghyd â siroedd 
yn Ne-orllewin Iwerddon. 
 
Llwyddodd y prosiect i helpu busnesau i wella eu platfformau 
cyfryngau cymdeithasol a'u strategaethau digidol drwy 
ddefnyddio dull tair haen a oedd yn cynnwys gweithdai, 
cymorth arbenigol a mentora unigol.  
 
Cafodd cwmnïau yng Ngorllewin Cymru fudd o'r cynllun. 
Ymhlith y cwmnïau hyn yr oedd cwmni bragu Bluestone 
Brewing, Charcutier Ltd, Gemwaith Mari Thomas ac oriel y 
Golden Sheaf.  
 
Dywedodd Chris Holtom, Rheolwr y Prosiect Technolegau 
Cyfathrebu Uwch: "Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar fanteision 
marchnata digidol i fusnesau, ac mae cyllid yr UE wedi galluogi 
busnesau bach a chanolig  i rannu profiadau a dysgu drwy 
weithdai, mentora unigol a chysylltiadau ar draws ffiniau. 
"Rydyn ni wedi rhagori ar ein targedau, ond yn bwysicach, 
mae'r busnesau bach a chanolig rydyn ni wedi gweithio gyda 
nhw yn datblygu cynhyrchion a gwasanaethau newydd, gan 

ddefnyddio marchnata digidol i hybu eu busnesau." 

Mae bod yn rhan o raglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd i 
Gymru weithio gyda 
rhanbarthau eraill yn yr UE i 
fynd i’r afael â heriau 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyffredin.  
 
Mae cyllid yr UE yn cefnogi 
sefydliadau Cymru i gymryd 
rhan mewn prosiectau 
trawsffiniol, trawswladol a 
rhyngranbarthol mewn 
meysydd gan gynnwys 
cystadleurwydd BBaCh, arbed 
ynni, bioamrywiaeth, 
treftadaeth a thwristiaeth, y 
newid yn yr hinsawdd, ymchwil 
ac arloesi.   
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Fe lansiodd popty Siwgr a Sbeis yn Llanrwst set o gynhyrchion 

newydd gyda chymorth busnes drwy Raglen Gydweithredu  
Cymru-Iwerddon yr UE. 
 
Yn sgil hyffoddiant a gafodd ei ariannu drwy'r rhaglen, llwyddodd 
Siwgr a Sbeis i ddod i ddeall mwy am farn cwsmeriaid, i'w 
cynorthwyo i lansio set o gynhyrchion newydd 'bake in the box'.  
 
Roedd y popty yn un o’r 500 o fusnesau bach a chanolig yn 
niwydiant bwyd a diod Cymru ac Iwerddon a gafodd fudd o gymorth 
busnes a chydweithio drwy gynlluniau Cadwyni Bwyd am Fantais 
Gystadleuol a Clystyrau Sianel a gafodd eu hariannu o gan raglen 
Cymru-Iwerddon. 
 
Ffrindiau ysgol, Rhian Owen a Rhian Williams a sefydlodd Siwgr a 
Sbeis ym mis Chwefror 1989. Fe ddechreuodd y busnes drwy bobi  
a gwerthu amrywiaeth o deisennau o siop yn Llanrwst, gyda thri yn 
unig yn gweithio yno. 
 
Heddiw, mae'r busnes wedi'i leoli mewn popty modern, 2,400 metr 
sgwâr yn y dref ac mae'n cynhyrchu amrywiaeth eang o deisennau, 
pwdinau a thartenni sawrus sydd wedi ennill gwobrau, a hynny ar 
gyfer cwsmeriaid ledled Cymru. 
 
Dywedodd Rhian Owen, un o sefydlwyr Siwgr a Sbeis: "Fe wnaeth  
y cymorth a'r arbenigedd wahaniaeth mawr wrth inni ddatblygu'r 
brand ar gyfer y cynhyrchion a'u marchnata. 
 
"Mae'r diddordeb mewn pobi cartref wedi cynyddu'n sylweddol  
ond mae llawer o bobl heb yr hyder, yr amser na'r profiad i roi 
cynnig arni. Dyma lle gall "bake in the box" helpu. Does dim  
angen ychwanegu llawer o gynhwysion o gwbl, ac mae'r blwch  
pobi yn rhan o'r deunydd pacio. 
 
"Mae'r cynhyrchion wedi eu hanelu at bobl ifanc, mamau prysur a 
phobl sydd eisiau pobi teisen sy'n blasu'n fendigedig mewn amser 
byr. Mae wedi'n galluogi i werthu i farchnadoedd newydd ac 
ehangu’r amrediad o gwsmeriaid sydd gennym ledled y Deyrnas 

Unedig." 

Mae bod yn rhan o raglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd i 
Gymru weithio gyda 
rhanbarthau eraill yn yr UE i 
fynd i’r afael â heriau 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyffredin.  
 
Mae cyllid yr UE yn cefnogi 
sefydliadau Cymru i gymryd 
rhan mewn prosiectau 
trawsffiniol, trawswladol a 
rhyngranbarthol mewn 
meysydd gan gynnwys 
cystadleurwydd BBaCh, arbed 
ynni, bioamrywiaeth, 
treftadaeth a thwristiaeth, y 
newid yn yr hinsawdd, ymchwil 
ac arloesi.   
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Un o nifer y straeon o lwyddiant rhaglen Cydweithredu Iwerddon 
Cymru 2007-2013 oedd Hydro BPT. Fel rhan o'r prosiect, 

cynhaliwyd gwaith ymchwil a oedd yn edrych ar ddefnyddio 
tyrbinau ynni dŵr micro (MHP) i gynhyrchu ynni carbon isel o'r 
rhwydwaith cyflenwi dŵr sy'n gwasanaethu cartrefi ac adeiladau 
eraill.  
 
Y nod oedd lleihau allyriadau carbon a gynhyrchir wrth gyflenwi, 
trin a chael gwared ar ddŵr yfed, a lleihau'r gost weithredu ar gyfer 
cyflenwi dŵr wedi'i drin. Byddai modd i'r ynni a gynhyrchir gael ei 
ddefnyddio gan y diwydiant dŵr a'i werthu i'r Grid Cenedlaethol.  
 
Fe weithiodd Prifysgol Bangor a Trinity College, Dulyn mewn 
partneriaeth i archwilio dros 300 o safleoedd seilwaith dŵr ledled 
Cymru ac Iwerddon i asesu eu haddasrwydd ar gyfer adennill ynni 
drwy MHP. 
 
Dangosodd yr astudiaeth fod modd adennill 10 GWh bob blwyddyn 
- sy'n gyfwerth ag arbed €2.5 miliwn a thros 10,000 tunnell o 
allyriadau CO2.  
 
Dywedodd Dr Prysor Williams o Brifysgol Bangor: "Rydyn ni wedi 
cael llawer o brofiadau cadarnhaol yn sgil y prosiect a'r bartneriaeth 
i gyflawni nod cyffredin. Yn dilyn ein canfyddiadau, gwnaethon ni 
hefyd ddatblygu meddalwedd pibelli dŵr i wneud y gorau o 
leoliadau MHP yn y rhwydwaith dŵr, a chynnal asesiadau o effaith 
amgylcheddol ac effaith adnodd ynni y dechnoleg arfaethedig. 
 
"Fe gafodd modelau arferion gorau o ran busnes a threfniadaeth  
eu datblygu er mwyn cyflymu'r broses o roi MHPs ar waith, ac fe 
gafodd canllawiau dylunio peirianyddol eu paratoi i ddelio gyda 
newidiadau yn y galw am ddŵr yn y dyfodol." 
 
Bydd cynllun newydd, sef Dŵr Uisce, yn adeiladu ar lwyddiant 
Hydro BPT. Wedi cael cymorth £2m o gronfeydd yr UE drwy 
Raglen Cymru-Iwerddon 2014 – 2020, bydd y cynllun yn treialu 
technoleg newydd ar gyfer adennill ynni yn y ddwy wlad, cyn cael 

ei lansio yn fasnachol yn ystod y blynyddoedd nesaf. 

Mae bod yn rhan o raglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd i 
Gymru weithio gyda 
rhanbarthau eraill yn yr UE i 
fynd i’r afael â heriau 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyffredin.  
 
Mae cyllid yr UE yn cefnogi 
sefydliadau Cymru i gymryd 
rhan mewn prosiectau 
trawsffiniol, trawswladol a 
rhyngranbarthol mewn 
meysydd gan gynnwys 
cystadleurwydd BBaCh, arbed 
ynni, bioamrywiaeth, 
treftadaeth a thwristiaeth, y 
newid yn yr hinsawdd, ymchwil 
ac arloesi.   
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Cafodd menter dan arweiniad awdurdod yng Nghymru fuddsoddiad 

gwerth €10 miliwn o gronfeydd yr UE i alluogi arbenigwyr o bob cwr 
o Ewrop i ddod ynghyd a chreu adnodd ar y we i fesur bwrlwm 
mewn cymunedau gwledig.  

 
Roedd y prosiect Cynghreiriau Gwledig yn cynnwys deuddeg 

partner o Ogledd-orllewin Ewrop. Dan arweiniad Parc Cenedlaethol 
Bannau Brycheiniog, roedd yn cefnogi a hyrwyddo cydweithrediad 
rhwng mentrau a chymunedau gwledig, yn creu cyfleoedd newydd i 

fusnesau, yn diogelu a gwella gwasanaethau gwledig, ac yn 
gwneud yr ardaloedd dan sylw yn lleoedd arbennig i bobl ymweld â 

nhw, byw ynddynt a magu eu plant ynddynt.   
 
Yn sgil rhaglen Interreg IVB yr UE ar gyfer Gogledd-orllewin Ewrop, 

un o lwyddiannau'r prosiect oedd datblygu arolwg ar y we sy'n 
defnyddio ffeithluniau ac yn rhoi adborth yn y fan a’r lle. Roedd yr 

adnodd yn galluogi cymunedau gwledig i helpu sefydliadau i fesur 
bwrlwm eu cymuned, tref neu bentref.  Mae ar gael yn rhad ac am 
ddim yn Gymraeg, Saesneg, Ffrangeg, Iseldireg ac Almaeneg a 

cheir fideo cartŵn a deunyddiau ar-lein eraill i gyd-fynd yn 
www.ruralvibes.eu 

 
Dywedodd Richard Tyler, Rheolwr Twristiaeth Gynaliadwy ar gyfer 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: "Rydyn ni'n 

hynod falch o'r prosiect Cynghreiriau Gwledig a'r hyn a wnaeth i 
helpu ein cymunedau lleol i ddatblygu mewn ffordd gynaliadwy.   
Mae gweithio yn drawswladol yn ffordd effeithiol iawn o gyflawni 

pethau yn lleol, ac rydyn ni'n hapus iawn â'r canlyniadau.  
 

"Roedd creu adnodd i fesur bwrlwm cefn gwlad ar gyfer yr UE 
cyfan yn dasg uchelgeisiol i'r bartneriaeth.  Ond gwnaethant lwyddo 
drwy lawer iawn o gydweithio, drwy gael cymorth academaidd a 

thrwy brofi'r adnodd yn helaeth yn y maes. Roedd hefyd angen 
datblygu technoleg newydd er mwyn i bobl allu cael canlyniadau ar 

unwaith.  Gobeithio y bydd hwn yn adnodd defnyddiol i lawer o 
brosiectau wrth ddatblygu strategaethau ar gyfer Datblygu Lleol a 
Arweinir gan Gymunedau mewn ardaloedd gwledig."   

Mae bod yn rhan o raglenni 

Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd i 
Gymru weithio gyda 

rhanbarthau eraill yn yr UE i 
fynd i’r afael â heriau 

cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyffredin.  
 

Mae cyllid yr UE yn cefnogi 
sefydliadau Cymru i gymryd 

rhan mewn prosiectau 
trawsffiniol, trawswladol a 
rhyngranbarthol mewn 

meysydd gan gynnwys 
cystadleurwydd BBaCh, arbed 

ynni, bioamrywiaeth, 
treftadaeth a thwristiaeth, y 
newid yn yr hinsawdd, ymchwil 

ac arloesi.   
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Mae prosiectau sy’n cael eu harwain yng Nghymru yn helpu i hybu 
arloesedd ym mholisïau llywodraethau ledled Ewrop drwy 
ddefnyddio dulliau o ddylunio cynhyrchion a gwasanaethau sy’n 
cael eu harwain gan y defnyddiwr.   
 
Mae PDR, y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dylunio ac Ymchwil, 
ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd, wedi arwain dau brosiect  
traws Ewropeaidd a oedd yn cynnwys partneriaid o ddeg gwlad yn 
Ewrop.  
 
Mae’r prosiectau Sharing Experience Europe (SEE) a Supporting 
Public Innovation using Design in European Regions (SPIDER) 
wedi cydweithio â llywodraethau cenedlaethol a rhanbarthol i 
feithrin gallu  i arloesi drwy ddylunio, yn y sector cyhoeddus a’r 
sector preifat.   
 
Yng Nghymru, cyfrannodd y prosiect SEE at bolisi arloesi 
Llywodraeth Cymru. O ganlyniad, mae busnesau bach a chanolig 
wedi manteisio ar werth dros £5m o dalebau arloesi ers 2011. 
 
Un o ganlyniadau prosiect SPIDER oedd gwasanaeth ar-lein 
Pointr, sy’n cyfeirio pobl ifanc nad ydynt mewn gwaith, addysg na 
hyfforddiant at wahanol gyfleoedd. Mae dros 3,000 o bobl wedi 
defnyddio’r wefan yn ystod y tri mis cyntaf ers ei lansio yn 2015. 
 
Dywedodd Dr Anna Whicher, Pennaeth Polisi ar gyfer PDR ym 
Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd: “Mae dau o brosiectau’r UE  
ar ddylunio i arloesi  wedi dangos bod PDR yn arwain Ewrop yn  
y dasg o gynnwys defnyddwyr mewn prosesau arloesi yn y  
sector preifat a’r sector cyhoeddus.  
 
“Rydyn ni wedi ymestyn ein rhwydweithiau. Gan fod y prosiectau 
wedi dod i ben bellach, rydyn ni wedi defnyddio agweddau arnynt  
i gynnig cyfleoedd masnachol llwyddiannus i sefydliadau ledled 
Ewrop.” 

Mae bod yn rhan o raglenni 
Cydweithredu Tiriogaethol 
Ewropeaidd yn rhoi cyfleoedd i 
Gymru weithio gyda 
rhanbarthau eraill yn yr UE i 
fynd i’r afael â heriau 
cymdeithasol, economaidd ac 
amgylcheddol cyffredin.  
 
Mae cyllid yr UE yn cefnogi 
sefydliadau Cymru i gymryd 
rhan mewn prosiectau 
trawsffiniol, trawswladol a 
rhyngranbarthol mewn 
meysydd gan gynnwys 
cystadleurwydd BBaCh, arbed 
ynni, bioamrywiaeth, 
treftadaeth a thwristiaeth, y 
newid yn yr hinsawdd, ymchwil 
ac arloesi.   
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