
Timau Ymgysylltu Rhanbarthol 

Mae pedwar Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol (RET) wedi eu sefydlu dros Gymru i helpu sicrhau fod 
cynigion am arian UE yn cwrdd â buddsoddiadau ac anghenion rhanbarthol presennol ac i’r 
dyfodol. 

Mae’r RET yn gweithio i sicrhau chyfranogaeth effeithiol a llwyddiant buddsoddiadau ariennir gan 
yr UE – yn ychwanegu gwerth i fuddsoddiadau presennol/ar y gweill o fewn cyd-destun cyfleoedd 
a gweithgareddau rhanbarthol a thematig. Byddent yn cyflawni hyn drwy’r gweithgareddau isod: 

 

Amcanion RET Gweithgareddau RET 

Cynnal trosolwg strategol o 
flaenoriaethau/ 
gweithgareddau rhanbarthol 

 Casglu gwybodaeth am flaenoriaethau/trafodaethau 
rhanbarthol o grwpiau gwaith rhanbarthol 

 Rhwydweithio ac ymgysylltu 

Sicrhau ffit rhanbarthol a 
blaenoriaethu gweithrediadau 

 Cefnogi strwythurau partneriaeth rhanbarthol i sicrhau 
consensws ar weithgaredd arfaethedig (blaenoriaethu) 

Sicrhau blaenoriaethau a 
diddordebau o fewn y 
rhaglenni UE 

 Sicrhau ystyriaeth a chyfranogaeth rhanbarthol o fewn 
prosiectau cenedlaethol strategol (ychwanegolrwydd 
gweithgaredd, effaith ar ofyn/cyflenwad sgiliau, sicrhau 
ymgysylltiad traws-sector, alinio gyda amcanion strategol, 
sicrhau integreiddio a dim dyblygiad). 

 Ymgysylltu ac adrodd rheolaidd gyda WEFO 

 Hwyluso adolygiad rheolaidd o’r Fframwaith Blaenoriaethu 
Economaidd (EPF) 

Adnabod unrhyw 
ddyblygu/bylchau/integreiddio 
posib mewn gweithgaredd 

 Mapio parhaus o weithgaredd (wedi eu cymeradwyo, 
datblygu a cychwynnol) ar draws pob ffrwd ariannu ar draws 
y rhanbarth 

 Hybu rhwydweithio ymysg prosiectau/cysylltiadau drwy 
ymgysylltu a digwyddiadau 

Codi proffil ac 
ymwybyddiaeth cronfeydd 
ESI yn rhanbarthol 

Hyrwyddo cyfleoedd a llwyddiannau prosiectau drwy: 

 Cylchlythyrau Rheolaidd 

 Datganiadau i’r Wasg 

 Digwyddiadau Gwybodaeth a Gweithdai 

Cefnogi agweddau 
rhanbarthol o Fonitro a 
Gwerthuso a Themâu Traws-
Bynciol 

 Monitro ac asesu sgôp ac effaith gweithgareddau ariennir 
gan yr UE dros y rhanbarth drwy gyswllt rheolaidd gyda 
WEFO ac arianwyr eraill a gyda Buddiolwyr Arweiniol i 
gasglu gwybodaeth manwl i hysbysu adrodd rheolaidd. 

Cefnogi strwythurau 
rhanbarthol partneriaeth, yn 
adlewyrchu cyfleoedd a 
gofynion rhanbarthol 

 Timau RET yn cefnogi/integredig ar draws Byrddau Dinas-
Ranbarthau (Bae Abertawe a Dinas Rhanbarth Caerdydd), 
Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, Partneriaeth 
Tyfu Canolbarth Cymru a Partneriaethau Sgiliau 
Rhanbarthol. 

 



Cysylltiadau Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol: 

 

Gogledd Cymru  

Carwyn Jones-Evans:  
carwyn.jones-evans@conwy.gov.uk     

 

Canolbarth Cymru  

Mike Shaw: 

mike.shaw@ceredigion.gov.uk    

Claire Miles: 

claire.miles@ceredigion.gov.uk  

   

De Ddwyrain  

Lisa Jones: 

Lisa.Jones@bridgend.gov.uk     

 

Bae Abertawe  

Jane Lewis: 

JELewis@carmarthenshire.gov.uk 
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