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Cyflwyniad 

Rhydd y crynodeb hwn drosolwg o raglenni newydd y Cronfeydd Strwythurol ar 
gyfer Cymru. Bwriedir iddo gyflwyno'r ffordd y bydd y Cronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd yn cefnogi buddsoddiadau gweddnewidiol ledled Cymru dros gyfnod 
ariannu 2014-2020. Fel crynodeb, ni ddylid ystyried ei fod yn cymryd lle'r pedair 
Rhaglen Weithredol unigol ac, felly, nid yw'n ddigonol, ynddo'i hun, i lywio’r gwaith 
o ddatblygu cynnig ar gyfer cymorth ariannol gan yr UE. Y nod yw rhoi trosolwg o'r 
cyfleoedd newydd sydd ar gael am gyllid a chanllaw ar sut i gael gafael ar rannau 
perthnasol o'r Rhaglenni Gweithredol lle rhoddir manylion llawn. Mae'r dogfennau 
hyn ar gael yn www.wefo.wales.gov.uk.  

Dylai sefydliadau sy’n ceisio cyllid gysylltu â WEFO i drafod eu syniadau ynghylch 
prosiectau ar gam cynnar, ac, yn sicr, cyn mynd ati i ddatblygu prosiect yn fanwl. 
Dylid nodi mai dim ond un agwedd ar y meini prawf dethol yw cydweddu'n strategol 
ag un neu ragor o'r Rhaglenni Gweithredol ac nid yw, ynddo'i hun, yn sicrhau y gellir 
ariannu cynnig. Rhaid i WEFO geisio ariannu portffolio o fuddsoddiadau sy'n ategu ei 
gilydd ac sydd, gyda'i gilydd, yn gallu cyflawni'r amcanion a'r canlyniadau cyffredinol 
y cytunwyd arnynt gyda'r Comisiwn Ewropeaidd.  

Diben 

Gelwir rhaglenni Cronfeydd Strwythurol Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) 
a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) 2014-2020, ynghyd â Chronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Chronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, 
yn Gronfeydd Buddsoddi Strategol Ewropeaidd (ESI) Cymru. Gelwir ERDF ac ESF 
yn Gronfeydd Strwythurol a dyma sydd dan sylw yn y crynodeb hwn.  

Mae Rhaglenni ESI Cymru 2014-2020 yn cefnogi datblygu cynaliadwy cytbwys fel 
prif egwyddor drefniadol a byddant yn cefnogi nod cyffredinol Llywodraeth Cymru i 
wella bywydau pobl yng Nghymru fel y nodir yn y Rhaglen Lywodraethu: 

"pobl iach sy'n byw bywydau cynhyrchiol mewn economi fwy llewyrchus a 
blaengar; cymunedau mwy diogel a chydlynol, gyda llai o dlodi a mwy o 
gydraddoldeb; amgylchedd cadarn gyda defnydd mwy cynaliadwy o’n 
hadnoddau naturiol, a chymdeithas sydd â gwir ymdeimlad â’i diwylliant a’i 
hanes."1

  

Mae'r bennod ar Gymru yng Nghytundeb Partneriaeth y DU  
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-
funds-uk-partnership-agreement yn amlinellu ein strategaeth ar gyfer cyfuno'r 
defnydd o gronfeydd ESI, drwy gyfres gydgysylltiedig o raglenni buddsoddi sydd â 
“gweledigaeth o ddod yn wlad hyderus, uchelgeisiol ac entrepreneuraidd, sy'n 
ffynnu yn sgil twf economaidd cynaliadwy.”   

1 https://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy  

http://www.wefo.wales.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-partnership-agreement
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-partnership-agreement
https://gov.wales/about/programme-for-government/?skip=1&lang=cy


Mae ein strategaeth yn seiliedig ar ganfyddiadau Dadansoddiad Economaidd-
Gymdeithasol manwl ac mae hyn, ynghyd â barn ein partneriaid, wedi helpu i nodi 
anghenion, heriau a chyfleoedd ledled Cymru. Mae'r dadansoddiad hwn yn cynnig 
sail dystiolaeth gadarn a rhesymeg dros y blaenoriaethau buddsoddi a ddewiswyd.  
 
Dull Rhaglennu 

Bydd Rhaglenni ERDF ac ESF 2014-2020 yn helpu i greu amgylchedd a fydd yn 
cefnogi ac yn ategu twf economaidd a swyddi. Rydym yn glir y bydd angen i 
adnoddau rhaglenni'r UE yn y dyfodol fod yn fwy penodol er mwyn iddynt 
weddnewid rhagolygon economaidd a marchnad lafur Cymru yn fwy, ond ni allant 
wneud hynny ar eu pen eu hunain. Rhaid i Gronfeydd Strwythurol fanteisio'n llawn 
ar y cyfleoedd sy'n dod i'r amlwg o fewn economi Cymru a helpu i greu'r 
amgylchedd cywir ar gyfer buddsoddiadau mwy o faint, gan gynnwys rhai gan y 
sector preifat a'r sector gwirfoddol, er mwyn cynnig y siawns orau o lwyddo.  

Mae rhaglenni ERDF ac ESF yn seiliedig ar nifer o Amcanion Penodol sy'n darparu'r 
ffocws ar gyfer buddsoddi. Mae pob Amcan Penodol yn nodi'r angen economaidd-
gymdeithasol a'r newidiadau penodol i'w cyflawni drwy fuddsoddiad Cronfeydd 
Strwythurol. Mae pob Amcan Penodol hefyd yn nodi'r canlyniadau i'w cyflawni a 
disgwylir i bob cynnig wneud cyfraniad mesuradwy at y canlyniadau hyn. Dylai 
Prosiectau neu Weithrediadau nodi'r ffordd orau o gyflawni'r canlyniadau a ddymunir 
a dylent wedyn ddylunio camau gweithredu yn seiliedig ar hyn. Mae cyflawni 
allbynnau a sicrhau priodoldeb ariannol hefyd yn bwysig, ond bydd y potensial i 
gyflawni canlyniadau mesuradwy yn allweddol i gyflwyno achos darbwyllol dros 
fuddsoddi.  

Defnyddir Fframwaith Blaenoriaethu Economaidd  
https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?skip=1&lang=cy i 
gyflawni synergedd rhwng rhaglenni ERDF ac ESF a buddsoddiadau ehangach yn 
economi Cymru.  Nod y Fframwaith yw nodi'r buddsoddiadau ehangach sy'n 
berthnasol i'r cronfeydd hyn. Gan ddefnyddio'r Fframwaith hwn, disgwylir i holl 
fuddsoddiadau ERDF ac ESF ychwanegu gwerth at y buddsoddiadau ehangach 
hynny, gan osgoi dyblygu ac adeiladu ar asedau sy'n bodoli eisoes.  
 
Themâu Trawsbynciol 

Nod y Themâu Trawsbynciol yw gwella ansawdd a gwaddol pob gweithrediad a 
gefnogir gan y Cronfeydd Strwythurol ac ychwanegu gwerth at y rhaglenni cyfan. 
Bydd angen gweithredu mewn sawl maes a chaiff hyn ei ymgorffori o fewn 
dyluniad pob gweithrediad a'r modd y'i cyflawnir. Mae tair thema:  

 Cyfleoedd Cyfartal, Prif Ffrydio Rhywedd a’r Iaith Gymraeg; 

 Datblygu Cynaliadwy;  

 Trechu Tlodi ac Allgáu Cymdeithasol. 

Mae'r ddwy thema gyntaf yn orfodol o dan reoliadau'r UE. Mae Trechu Tlodi ac 
Allgáu Cymdeithasol wedi'i chynnwys fel thema ychwanegol yn unol ag 
ymrwymiadau allweddol Llywodraeth Cymru a nodir yn ei Chynllun Gweithredu ar 
gyfer Trechu Tlodi. Cymerir camau i drechu tlodi, anfantais ac allgáu cymdeithasol 
yn uniongyrchol  

https://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/epf/?skip=1&lang=cy


 
drwy raglenni ESF yn bennaf, a disgwylir i gamau penodol dargedu diweithdra, 
bod heb waith a rhwystrau i gael cyflogaeth gynaliadwy. Cymerir camau ategol 
drwy raglenni ERDF hefyd, fel gwella cysylltedd er mwyn sicrhau bod pobl, sgiliau 
a swyddi yn cael eu huno, neu drwy gefnogi twf cyflogaeth leol.  
 
Defnyddio Ffigurau Ariannol a Blaenoriaeth Rhaglenni Gweithredol  

Cytunir ar gyllid gyda’r Comisiwn Ewropeaidd mewn Ewros, ac felly yn yr arian 
cyfred hwnnw y mynegir tablau ariannol yn y Cytundeb Partneriaeth a phob 
Rhaglen Weithredol. Fodd bynnag, at ddibenion y crynodeb hwn ac er mwyn ei 
gwneud yn haws i'r darllenydd, defnyddiwyd ffigurau Sterling bras yn y ddogfen 
hon. Mae'r ffigurau Sterling hyn yn seiliedig ar gyfradd gynllunio gyfredol WEFO2.  

Dylid nodi y bydd unrhyw newid mewn cyfraddau cyfnewid yn newid gwerth 
cyffredinol y rhaglenni, ynghyd â faint o gyllid sydd ar gael gan yr UE ar gyfer pob 
Amcan Penodol. Mae'r gwerthoedd a roddir yn nhablau crynodeb y rhaglenni yn 
ymwneud â chronfeydd yr UE yn unig ac nid ydynt yn cynnwys y cyd-gyllid na’r 
arian cyfatebol sydd ei angen. Pan fydd hyn wedi'i gynnwys, disgwylir i gyfanswm 
buddsoddiad y rhaglenni fod tua £3bn yn ystod cyfnod ariannu 2014-2020.  

Ein contractau cyfreithiol â'r Comisiwn Ewropeaidd yw dogfennau'r Rhaglenni 
Gweithredol ac felly cânt flaenoriaeth dros unrhyw grynodeb neu ddogfen ategol. 
Ni ellir derbyn cyfrifoldeb am unrhyw ddibyniaeth a roddir ar wybodaeth yn y 
crynodeb hwn yn unig – y Rhaglen Weithredol ddylai fod y brif ddogfen gyfeirio ar 
gyfer unrhyw weithgaredd cysylltiedig.  

2 Ers mis Tachwedd 2018 y gyfradd yw €1.17 / £1 

 
 
 
 
 



Crynodeb o Raglenni a Blaenoriaethau'r Cronfeydd Strwythurol  

Cronfa  Blaenoriaeth  Newidiadau a geisir 
       ERDF    (1) Ymchwil ac 

arloesedd 

  Cynyddu'r cyllid ymchwil (preifat a chystadleuol) a gaiff sefydliadau ymchwil Cymru.  

 Cynyddu lefelau masnacheiddio ymchwil, datblygu ac arloesedd busnesau yng Nghymru o fewn ardal y rhaglen. 
         (2) Cystadleurwydd  

BBaCh 

  Ymdrin â methiannau'r farchnad o ran darparu benthyciadau a chyllid ecwiti i BBaChau, gan gynnwys cyfalaf risg. 

 Cynyddu nifer y BBaChau a'u lefelau goroesi, yn enwedig BBaChau twf uchel (gan gynnwys Mentrau 

Cymdeithasol). 

 Cynyddu twf cyflogaeth ymhlith BBaChau sydd â photensial i dyfu drwy ymdrin â rhwystrau ar gamau allweddol o 

dwf. 

 Cynyddu'r defnydd o Fand Eang Cyflym Iawn a Chyflym Iawn Iawn gan BBaChau yng Nghymru. 

         (3) Ynni 
Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd 
Ynni 

  Cynyddu nifer y cynlluniau ynni adnewyddadwy bach sy'n ymarferol yn fasnachol. 

 Cyfrannu at ddatblygu'r sector ynni morol. 

 Gwella effeithlonrwydd ynni yn y cartrefi hynny sy'n wynebu'r lefelau uchaf o dlodi tanwydd. 
         (4) Cysylltedd a 

Datblygu Trefol 

  Gwella cysylltedd drwy ymdrin â mannau penodol lle ceir tagfeydd difrifol ar yr A40 a'r A55. 

 Gwella mynediad i ganolfannau cyflogaeth a threfol allweddol ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

 Cwblhau rhwydweithiau band eang TGCh Cyflymu Cymru. 

 Cynyddu lefelau cyflogaeth leol drwy fuddsoddiadau wedi'u targedu'n ofalus mewn seilwaith trefol.  
ESF  (1) Trechu Tlodi 

drwy Gyflogaeth 
Gynaliadwy 

  Cynyddu cynhwysiant cymdeithasol drwy gyflogaeth gynaliadwy. 

 Cynyddu cyflogadwyedd y rhai sydd agosaf at y farchnad lafur sy'n wynebu'r risg fwyaf o dlodi ac 
allgáu (Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn unig). 

 Cynyddu cyflogadwyedd pobl sy'n economaidd anweithgar ac sydd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir 

sy'n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth. 
 Gostwng cyfraddau tangyflogaeth neu absenoldeb ar gyfer unigolion cyflogedig sydd â chyflyrau iechyd 

sy'n cyfyngu ar waith a/neu rwystrau eraill i ymgysylltu â'r farchnad lafur mewn ffordd gynaliadwy (Gorllewin 
Cymru a'r Cymoedd yn unig).      (2) Sgiliau ar gyfer 

Twf 

  Cynyddu lefelau sgiliau'r rhai yn y gweithlu cyflogedig sydd â lefel isel o sgiliau, os o gwbl. 

 Cynyddu nifer y bobl yn y gweithlu sydd â sgiliau technegol a phenodol i waith ar lefel ganolraddol ac 
uwch. 

 Cynyddu nifer y bobl sy'n cyflawni gweithgareddau ymchwil ac arloesedd ym myd busnes Gwella sefyllfa 

menywod yn y gweithlu. 
     (3)  

Cyflogaeth a 
Chyrhaeddiad 
Pobl Ifanc 

  Cynyddu lefelau cyflogaeth pobl ifanc a'u cyflogadwyedd. 
 Lleihau nifer y bobl ifanc Nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) neu sy'n wynebu 

risg o ddod yn NEET.  

 Cynyddu lefelau cofrestru a chyrhaeddiad pynciau STEM ymhlith pobl ifanc 11-19 oed (Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd yn unig). 



    
 
(5)  Gwella 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus drwy 
Waith 
Rhanbarthol 

  Cynyddu sgiliau'r gweithlu Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant (Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn unig). 
 

 Bod yn gatalydd i ysgogi gwaith cynllunio, modelau gwasanaeth a datrysiadau rhanbarthol newydd, gan 
adlewyrchu'r agenda strategol a amlinellir yn strategaethau Llywodraeth Cymru Ffyniant i Bawb, y Cynllun 
Gweithredu ar yr Economi a'r Cynllun Cyflogadwyedd.  

 Helpu sefydliadau i arloesi a chydweithio'n rhanbarthol er mwyn dod o hyd i ffyrdd newydd o ateb rhai o'r heriau sy'n 
eu hwynebu a gwella'r ffordd y caiff gwasanaethau cyhoeddus eu darparu.  

 Gallai camau gweithredu dangosol gynnwys, er enghraifft, meithrin gallu a galluogrwydd; datblygu dulliau 
gweithredu newydd ar gyfer gwasanaethau integredig; neu ddefnyddio gwasanaethau a datrysiadau ar y cyd. Mae 
ystod o weithgarwch gwahanol yn bosibl o dan yr Echel Blaenoriaeth, ond mae ganddi set o ganlyniadau allweddol 
sy'n cwmpasu nifer o ddulliau, gweithdrefnau ac adnoddau newydd a ddatblygir. 

    
 



Blaenoriaeth 

(1)   

(1)   

(2)   

(3)   

Cymorth 
Technegol 

CYFANSWM 

Tablau Ariannol ERDF 

 
Cronfeydd 

ERDF 
Arian cyfatebol 

(lleiafswm) 
Gofynion  

arian cyfatebol dangosol 
Cyfanswm yr arian Cyfradd  

Ymyrraeth 

    Arian cyfatebol  
cyhoeddus 

Arian cyfatebol  
preifat 

    

£ £ £ £ £ % 
 

ERDF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd  
(1)   259,322,980 131,318,138 100,200,734 31,117,404 390,641,118 66.38% 

(2)   178,481,796 107,227,678 50,452,321 56,775,357 285,709,473 62.47% 

(3)   146,274,794 64,553,045 47,913,555 16,639,490 210,827,839 69.38% 

(4)   428,880,788 224,410,182 170,152,547 54,257,635 653,290,970 65.65% 

Cymorth  

Technegol 

20,676,129 7,018,403 7,018,403 0 27,694,532 74.66% 

CYFANSWM 1,033,636,487 534,527,446 375,737,560 158,789,886 1,568,163,933 65.91% 

 

ERDF Dwyrain Cymru 

£ £ £ £ £ % 

86,135,133 85,899,320 50,191,784 35,707,537 172,034,453 50.01% 

39,310,202 39,107,347 26,456,100 12,651,247 78,417,550 50.13% 

4,145,633 4,145,633 4,145,633 0 8,291,266 50.00% 

41,119,346 41,119,298 31,211,439 9,907,859 82,238,645 50.00% 

3,488,172 3,489,096 3,489,096 0 6,977,268 50.00% 

174,198,487 173,760,695 115,494,052 58,266,643 347,959,182 50.06%  



 

Blaenoriaeth 

  

Tablau Ariannol ESF 

 
Cronfeydd 

ESF 
Arian cyfatebol 

(lleiafswm) 
Gofynion arian cyfatebol  

dangosol 
Cyfanswm yr arian Cyfradd  

ymyrraeth 

    Arian cyfatebol  
cyhoeddus 

Arian cyfatebol  
preifat 

    

£ £ £ £ £ % 
 

ESF Gorllewin Cymru a'r Cymoedd  
(1)  160,850,141 43,226,851 35,431,538 7,795,313 204,076,992 78.82% 

(2)  289,380,412 114,270,307 78,992,201 35,278,106 403,650,719 71.69% 

(3)  209,738,680 72,985,232 67,215,405 5,769,827 282,723,912 74.18% 

 (5) 14,000,000 4,591,621 3,390,316 1,201,305 18,591,621 75.30 

Cymorth  13,729,323 4,784,844 4,784,844 0 18,514,168 74.16% 

Technegol             

CYFANSWM 687,698,556 239,858,855 189,814,304 50,044,551 927,557,411 74.14% 

 
 
ESF Dwyrain Cymru  

 £ £ £ £ £ £ 

(1) 27,472,325 27,516,528 19,281,646 8,234,882 54,988,853 50.00% 

(2) 73,715,756 79,539,099 43,164,884 36,374,215 153,254,855 48.10% 

(3) 56,308,258 56,753,054 43,936,680 12,816,373 113,061,312 50.00% 

(5) 13,000,000 13,000,000 13,000,000 0 26,000,000 50.00% 

Cymorth 
Technegol  

3,476,945 3,489,485 3,489,485 0 6,966,430 50.00% 

CYFANSWM 173,973,284 180,298,166 122,872,695 57,425,470 354,271,450 49.12% 
 



TABLAU CRYNO: ERDF 

ERDF Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesedd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd: 
dyraniad ERDF 
£260m 

Dwyrain Cymru: dyraniad ERDF 

£86m 

Ardaloedd 

Amcan Penodol /  

Dyraniad 
Canlyniadau / 

Targedau 
Grwpiau Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Rhaid bod yn gydnaws â Gwyddoniaeth i 
Gymru (ac Arloesedd Cymru) fel rhan o’r 
gwaith o ddangos arbenigo craff. 

         

     Cynyddu incwm     

    ymchwil Sefydliadau    Ystyried cysylltiadau â Rhwydweithiau 

    Addysg Uwch (SAUau):   Ymchwil Cenedlaethol a thimau Sêr Cymru. 

         
  

AP(1.1) Gwella 
llwyddiant 

> Targed Gorllewin 

Cymru a’r Cymoedd:  - Sefydliadau Addysg 

 Nodi cysylltiadau / partneriaethau 
rhyngwladol, gan gynnwys gweithgarwch 
trawsgenedlaethol posibl. 

  sefydliadau ymchwil yng 
Nghymru yn denu cyllid  
 

Cynydd blynyddol o 10 – 
15 %        

 

Uwch 
 Rhaid i fuddsoddiadau ddangos 

  ymchwil cystadleuol a 
phreifat. 

> Targed Dwyrain 

Cymru:                             
- Sefydliadau eraill rhagoriaeth ymchwil o’r radd flaenaf a  

Cymru Gyfan  Cynnydd blynyddol 
o 6% 

a busnesau yn y 
sector preifat 

gydnabyddir yn rhyngwladol. 

  

- Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd = £103m 

 

[Bydd angen i brosiectau 
hefyd ystyried effaith 
tymor hwy Gwariant 
Busnes ar Ymchwil a 
Datblygu] 

sy’n buddsoddi 
mewn Ymchwil a 
Datblygu 

 Rhaid bod llwybr clir i gael / denu cyllid 
ymchwil cystadleuol a phreifat. 



  

- Dwyrain Cymru = 
£34m 

   

        Yn arbennig, annog cyfleoedd i 
gydweithredu â diwydiant a’i gynnwys (yn 
enwedig lle gellir sicrhau buddsoddiad 
preifat). 

 Cysylltiadau â rhaglenni eraill yn elfen 
allweddol hefyd – ESF a H2020 o leiaf. 

         
 



 

ERDF Blaenoriaeth 1: Ymchwil ac Arloesedd Gorllewin Cymru a'r Cymoedd: 
dyraniad ERDF 
£260m 

Dwyrain Cymru: dyraniad ERDF 

£86m 

Ardaloe
dd 

Amcan Penodol /  

Dyraniad 
Canlyniadau / 

Targedau 
Grwpiau Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Rhaid bod yn gydnaws ag Arloesedd 
        Cymru (a Gwyddoniaeth i Gymru) fel rhan 

o’r gwaith o ddangos arbenigo craff. 

  

AP(1.2) Cynyddu 
cyfraddau  
trosi llwyddiannus 
prosesau 
ymchwil ac arloesedd yn  (%) Cyfran gyfartalog o 

  
 Er mwyn cyflawni’r dangosydd 
canlyniadau, dylai buddsoddiadau 
ganolbwyntio ar lansio a 
masnacheiddio cynhyrchion, prosesau 
a gwasanaethau newydd gan fusnesau 

  gynhyrchion, prosesau a 
gwasanaethau masnachol 

gyfanswm y trosiant o 
arloesedd cynnyrch, ac  

  yng Nghymru. 

  newydd a gwell, yn  arloesedd newydd:    Mae angen i fuddiannau gael eu nodi 
  

arbennig drwy well proses newydd i’r farchnad, 
newydd i fusnesau 

- Gall busnesau a 
yng Nghymru a’u hadlewyrchu yn  

Cymru 
Gyfan 

drosglwyddo technoleg o  
SAUau 

ac yn llawer gwell 
(UKIS): 

leolir yn ardal y 
rhaglen 

nhrosiant busnesau yng Nghymru. 

   

> Targed (Cymru 
gyfan): Cynnydd o 
22% to 

gyfrannu at y dangosydd 
canlyniadau 

 Nodi cysylltiadau / partneriaethau 
rhyngwladol, gan gynnwys gweithgarwch 
trawsgenedlaethol posibl. 

  
- Gorllewin Cymru a’r 

Cymoedd = £1 – 157m         

Dwyrain Cymru = £52m 

22% i 23-24%    Dylai cyfleoedd cydweithredu ystyried y 
potensial i gymryd camau cydweithredol 
a chynwysol a arweinir gan ddiwydiant, 
yn hytrach nag ymwneud â SAUau yn 
unig. 

        
Dylid ystyried cysylltiadau â rhaglenni 
eraill hefyd – ESF a H2020 o leiaf. 

         

 



 

ERDF Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BBaCh Gorllewin Cymru a'r Cymoedd: 
dyraniad ERDF 
£178m 

Dwyrain Cymru: dyraniad ERDF 
£39m 

Ardaloedd Amcan Penodol / 

Dyraniad 

Canlyniadau / 
Targedau 

Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

  

AP(2.1) Cynyddu faint o 
gyllid sydd ar gael i 
BBaChau, yn fusnesau 
newydd ac yn fusnesau 
sy’n ehangu 

 Swm blynyddol a 
fuddsoddir mewn 
Cyfalaf Mentro a 
Chyfalaf Ehangu 
(data Cymdeithas 
Cyfalaf Menter 
Prydain): 

    

  
- Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd = £81m 

> Targed Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd: 

- Ni all BBaChau yn 
  

    cynyddu o £18m ardal y rhaglen gael  Yn gyson â dulliau targedu Llywodraeth  

  - Dwyrain Cymru = £11m i £26-£27m y 

flwyddyn 

gafael ar fathau eraill 
o gyllid ad-daladwy 

Cymru (e.e. cefnogi sectorau twf sy’n 
bwysig yn economaidd, gan gynnwys 

    > Targed Dwyrain 
Cymru: cynyddu  y rhai sydd wedi dangos twf mawr yn y 

    o £18m i £19- £20m 
y flwyddyn 

(e.e. ar gael yn 
fasnachol). 

gorffennol). 

Cymru Gyfan       
 Disgwyl defnyddio cyllid ad-daladwy. 

     [Yn cynnwys dyraniad Bydd cymorth ariannol yn canolbwyntio’n 
  AP(2.5) Mynd i’r afael â  Buddsoddiad ecwiti wedi’i neilltuo o dan bennaf ar ddarparu cyllid dyledion, ecwiti 

  methiannau’r farchnad o 
ran 

cam cynnar blynyddol AP(2.5) ar gyfer a mesanîn. 

  argaeledd cyllid, yn 
enwedig 

(data Cymdeithas darparu cyllid i   

  cyfalaf risg, fel y gall 

BBaChau o Gymru 

gyflawni 

Cyfalaf Menter 

Prydain):  

> Targed Gorllewin 

Cymru a’r Cymoedd: 

BBaChau arloesol 
er mwyn cyflawni 
arloesedd a 
masnacheiddio 
ymchwil a datblygu] 

 Dylai fod cysylltiad uniongyrchol â 
mathau eraill o gymorth busnes (fel rhan o 
becyn o gymorth wedi’i deilwra) er mwyn 
sicrhau’r effaith fwyaf o fuddsoddiadau. 

  arloesedd a 
masnacheiddio ymchwil a 
datblygu 

cynyddu o £9m i 
£12-£16m y flwyddyn 

   



  
- Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd = £34m 

> Targed Dwyrain 

Cymru: cynyddu 

    

  

- Dywrain Cymru = £10m 

o £9m i £9.5-£10m y 
flwyddyn 

    



 

ERDF Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BBaCh Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£178m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£39m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

         Yn gyson â dulliau targedu Llywodraeth 
Cymru. 

  
AP(2.2) Cynyddu nifer 
y 

 Cyfrif genedigaethau 
  

 Gwaith caffael er mwyn galluogi busnesau 
  BBaChau newydd 

drwy ddarparu 
gwybodaeth, 

busnesau newydd 
(SYG): 

  i gynghori busnesau eraill. 

  
cyngor ac arweiniad a  

> Targed Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd: 

8% 

  
 Cymorth / dulliau gweithredu wedi’u  

Cymru Gyfan 

chymorth ym maes 
entrepreneuriaeth 

cynnydd o 8% yn 
y gyfradd geni 
flynyddol 

- BBaChau newydd yn 
ardal y rhaglen. 

teilwra ar gyfer grwpiau targed 
gwahanol (e.e. Mentrau 
Cymdeithasol). 

  
- Gorllewin Cymru 

a’r Cymoedd = 

£21m           - 

Dwyrain Cymru = 

£8m 

> Targed Dwyrain 
Cymru: cynnydd o 
5% yn y gyfradd 
geni flynyddol 

   Nodi a thargedu potensial twf uchel. 

         Creu cysylltiadau ag ESF a ffynonellau 
eraill o gyllid (e.e. ESF sy’n mynd i’r afael 
â rhwystrau i entrepreneuriaeth). 

 



 

ERDF Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BBaCh Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£178m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£39m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Cymru Gyfan 

AP(2.3) Cynyddu'r 
defnydd o rwydweithiau 
Band Eang y 
Genhedlaeth Nesaf 
(NGA) a seilwaith TGCh 
gan BBaChau 

- Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd = £ 5m - 

Dwyrain Cymru = 

£2m 

 Defnydd BBaChau o 
fand eang ffibr a chebl 
(Adroddiad ar y 
Farchnad Gyfathrebu: 
Cymru, Ofcom): 

> Targed (Cymru 
gyfan): cynnydd o 
22% o BBaChau 
(2014) i 27% 

- BBaChau yn ardal 
y rhaglen nad ydynt 
wedi cofrestru ar 
gyfer cysylltiad 
rhyngrwyd o 
30Mbps neu fwy 
eto. 

- BBaChau a all 
fanteisio ar 
gysylltiad 
rhyngrwyd o 
30Mbps ac uwch 
(e.e. a gaiff eu 
pasio gan Cyflymu 
Cymru). 

 Yn gyson â dulliau targedu Llywodraeth 
Cymru. 

 Ystyried cymorth / dulliau gweithredu 
wedi'u teilwra ar gyfer grwpiau targed 
gwahanol (e.e. Mentrau Cymdeithasol). 

 Nodi a thargedu potensial twf uchel – 
gan gynnwys cyfeirio at gynlluniau 
cymorth twf lle nodwyd potensial.  

 Creu cysylltiadau ag ESF a ffynonellau 
eraill o gyllid (e.e. sgiliau ESF neu arwain 
a rheoli)  

 



 

ERDF Blaenoriaeth 2: Cystadleurwydd BBaCh Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£178m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£39m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Rhaid i’r dull targedu nodi meini prawf 
ar gyfer nodi BBaChau â photensial twf 
uchel. 

    

 Cyflogaeth o fewn 

  
 Nodi sut y caiff cymorth ei deilwra ar 
gyfer grwpiau targed gwahanol (e.e. 

  SO(2.4) Cynyddu twf y  BBaChau bach (10-49   pecyn cymorth hyblyg, dwys sydd wedi’i 
  BBaChau hynny â  o gyflogeion) a   deilwra ar gyfer BBaChau a nodwyd fel  

  photensial i dyfu, yn 
enwedig drwy gael 

chanolig (50-249) 
(Dadansoddiad o Faint 

  rhai â photensial twf uchel). 

  mynediad i farchnadoedd Busnesau Cymru,     Yn gyson â dulliau targedu 
  newydd (domestig a  Llywodraeth Cymru): - BBaChau â  Llywodraeth Cymru. 
Cymru 
Gyfan rhyngwladol)   photensial twf uchel.   

    > Targed Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd:  

  
 Defnyddio gwaith caffael er mwyn  

  - Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd = £ 37m 

cynnydd o 9%   galluogi busnesau i gynghori busnesau 
eraill. 

  
- Dwyrain Cymru = £ 8m > Targed Dwyrain 

Cymru: cynydd o 5% 

  
 Ystyried BBaChau â gwahanol amcanion 
a chyfansoddiadau cyfreithiol (e.e.  

        Mentrau Cymdeithasol). 

        
 Nodi cysylltiadau ar draws prosiectau 
a rhaglenni, fel gofyniad am gymorth 
dechrau busnes, mynediad at gyllid, y 
defnydd o TGCh, sgiliau, a chymorth 
arloesedd i fusnesau. 

 



 

ERDF Blaenoriaeth 3: Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£146m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£4m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Cymru Gyfan 

AP(3.1) ar gyfer 
Dwyrain Cymru ac 
AP(3.2) ar gyfer 
Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: 

Cynyddu nifer y 
cynlluniau ynni 
adnewyddadwy bach a 
sefydlir  

- Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd = £86m - 

Dwyrain Cymru = 

£0.2m 

 Nifer y safleoedd 
yng Nghymru sy'n 
cynhyrchu trydan o 
ffynonellau 
adnewyddadwy [heb 
gynnwys PV] (DUKES) 

> Targed (Gorllewin 
Cymru a'r Cymoedd): 
37 o safleoedd 
ychwanegol 

> Targed (Dwyrain 
Cymru): 3-6 safle 
ychwanegol 

- Grwpiau cymunedol 
neu fentrau 
cymdeithasol sy'n 
ystyried sefydlu 
cynlluniau ynni 
cymunedol / ar 
raddfa fach. 

- Sefydliadau eraill  
sydd â'r capasiti i 
ddatblygu 
cynlluniau ynni 
lleol / ar raddfa 
fach.  

 Rhaid ategu gweithgarwch Rhaglen Ynni 
Cymru. 

 Rhaid dangos ei fod yn ymdrin â 
methiant penodol yn y farchnad, yn 
hytrach nag ychwanegu at 
gymysgedd ariannu gorlawn. 

 Nodi cyfleoedd i feithrin cysylltiadau 
agos a chydweithredu â rhaglenni cyllid 
tebyg (e.e. cynlluniau ar lefel y DU, Cymru 
neu leol neu fenthycwyr arbenigol).  

Gorllewin  
Cymru  
a'r   
Cymoedd  
yn Unig 

 

 Capasiti gosodedig 
MW mewn tonnau a 
llanw (DUKES) 

> Targed: cynyddu o 
7MW i 20MW 

- Busnesau a 
sefydliadau sydd 
ynghlwm wrth y 
diwydiant ynni 
morol a'r gadwyn 
gyflenwi ynni morol. 

 Rhaid ategu gweithgarwch 

Rhaglen Ynni Cymru. 

 Nodi cyfleoedd i gyd-fuddsoddi â 
rhaglenni cyllid eraill (e.e. cynlluniau ar 
lefel y DU, Cymru neu leol neu fenthycwyr 
arbenigol).  

 Gweddu i ddatblygiadau a chynnydd 
technolegol mewn rhannau eraill o'r DU, 
yr UE a'r byd.  

 Nodi sut y gall Cymru gyflawni'r 
buddiannau economaidd mwyaf posibl 
yn yr hirdymor (e.e. gweithgynhyrchu, 
gweithredu a chynnal a chadw).  

 



 

ERDF Blaenoriaeth 3: Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£146m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£4m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Rhaid rhoi ystyriaeth lawn i fentrau 
eraill yn y farchnad fel Rhwymedigaeth 

  AP(3.2) ar gyfer Dwyrain 
Cymru ac AP (3.3) ar 
gyfer 

 Sgôr effeithlonrwydd   Cwmnïau Ynni Bargen Werdd Llywodraeth 

  Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd: 

ynni cartrefi sy’n   y DU, yn ogystal â’r cyfle i ddefnyddio 

  Cynyddu effeithlonrwydd 
ynni stoc dai bresennol 

wynebu tlodi tanwydd 
difrifol (Llywodraeth 

  cyllid ad-daladwy. 

Cymru Gyfan 

Cymru, yn enwedig 
mewn ardaloedd tlodi 
tanwydd 

Cymru) 

> Targed (Cymru 
gyfan): 

- Cartrefi sy’n wynebu 
tlodi tanwydd difrifol 
yn bennaf 

 Rhaid i waith targedu ddangos bod 
ffocws ar y cartrefi tlotaf hynny o ran 
tanwydd, tra hefyd yn ystyried arbedion 
maint (e.e. lle gellir cwmpasu strydoedd 

  
 

cynyddu perfformiad (20% o incwm ar  neu gymunedau cyfan. 

  
- Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd = £20m 

ynni 2 radd ar gyfer 
10% o’r holl eiddo 
sy’n wynebu tlodi 

danwydd). 
 Dangos sut y gall buddsoddiadau  

  - Dwyrain Cymru = £0.2m         

 Effeithlonrwydd ynni 
mewn cartrefi – Gorllewin 
Cymru a’r Cymoedd = 
£40m 

tanwydd difrifol   gyflawni sawl budd, gan gynnwys lleihau 
allyriadau nwyon tŷ gwydr, cyfleoedd 
busnes a gwaith i lafur lleol ac ati. 

 

 

  



 

ERDF Blaenoriaeth 4: Cysylltedd Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£429m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£41m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Rhaid targedu'r gwaith o wella rhannau 
Gorllewinol yr A40 neu'r A55.  

        
 Dangos sut yr ymdrinnir â pherifferoldeb ac 
effaith economaidd leol er mwyn helpu i ymdrin 
â gwahaniaethau rhanbarthol ac ategu 

  AP(4.1) Ymdrin â 
pherifferoldeb a gwella 
buddsoddiad preifat 

    buddsoddiadau ESI eraill. 

 Nodi cysylltiadau â buddsoddiadau ategol er 

  mewn ardaloedd lleol  Cyflymder cyfartalog   mwyn sicrhau y gwireddir buddiannau  

Gorllewin drwy wella’r ffordd y  ar ffyrdd dethol TEN-T - Targedu economaidd llawn buddsoddiadau (e.e. cymorth 

Cymru mae’r Rhwydwaith (data Trafficmaster) gwelliannau i sgiliau neu ddatblygu clystyrau). 

a’r Trafnidiaeth Traws-   ddefnyddwyr ffyrdd   

Cymoedd yn 
unig 

Ewropeaidd (TEN-T) 

> Targed: 
cynnydd o 5-10% 

yr A40 a’r A55. 

 Nodi cysylltiadau rhwng canolfannau 

 yn gweithredu  

- Gorllewin Cymru a’r 

Cymoedd = 

   cyflogaeth ac ardaloedd â lefelau 
cyflogaeth isel neu hygyrchedd gwael, 
gan ystyried ardaloedd amddifad 
cyfagos. 

  £91m      Ystyried canlyniadau adfywio  

        (sicrhau'r cyfleoedd gorau posibl i gyflawni 
canlyniadau economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol) a dylunio cynlluniau er budd yr 
economi leol, gan gynnwys ymgorffori camau i 
liniaru newid yn yr hinsawdd ac annog 
trafnidiaeth gynaliadwy.  

 



ERDF Blaenoriaeth 4: Cysylltedd Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ERDF 
£429m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ERDF 
£41m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

    
Dangosydd ar gyfer  

   Er mwyn cyflawni’r targed ar gyfer buddsoddi 
yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd, bydd 
angen targedu gwelliannau i drafnidiaeth 
gyhoeddus mewn ardaloedd trefol â 
chysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus gwael. 

Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd: 

  

  AP(4.2) ar gyfer 
Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd: 

 Cyfran y bobl 16 oed a 
throsodd o fewn trothwy 

  

 Dangos ystyriaeth o gysylltiadau trafnidiaeth 
  Mwy o symudedd 

trefol a llafur i ac o 
ganolfannau 

amser teithio 15, 30, a 45 
munud i ‘Ganolfan - Bydd  

gyhoeddus aml-foddol, gan gynnwys 
amseroedd cyswllt. 

  trefol a chyflogaeth Allweddol’ rhwng 7am a buddsoddiadau’n  

  
allweddol  - 

Gorllewin Cymru 

a’r Cymoedd = 

9am ar ddydd Mawrth ar 
drafnidiaeth gyhoeddus 
(Meddalwedd hygyrchedd 

 TRACC) 

targedu 
mathau 
cynaliadwy o 
drafnidiaeth 
gyhoeddus. 

 Cynnwys amcangyfrifon o’r lleihad mewn 

allyriadau. 

  £147m  -   Cysondeb â Chynlluniau Trafnidiaeth 

    
> Targed: cynyddu nifer 

y bobl o fewn 0-15 a 0-
30 munud 5-10% ym 

Bydd angen i 
waith targedu 
flaenoriaethu 
ardaloedd trefol 
nad yw eu 

Rhanbarthol a Chenedlaethol, strategaethau 
economaidd rhanbarthol, a blaenoriaethau 
yng Nghynllun Buddsoddi yn Seilwaith Cymru. 

  
AP(4.1) ar gyfer 
Dwyrain Cymru: 

mhob band amser a 
gyfrifir fel y cyfartaledd ar 
draws y 6 chanolfan 
allweddol 

cysylltiadau 
trafnidiaeth 
gyhoeddus gystal. 

 Dangos sut yr ategir buddsoddiadau UE 
eraill fel rhan o becyn buddsoddi integredig 
mewn ardal. 

  
Mwy o symudedd 
trefol a llafur i ac o 
ganolfannau 

 (Poblogaeth 2015) - Disgwylir 
canolbwyntio ar 
ardaloedd trefol 
a lled-drefol 

 

  

  trefol a chyflogaeth 
Dangosydd ar gyfer 
Dwyrain Cymru: sy’n fwy na 30  Cysylltiadau rhwng canolfannau cyflogaeth ac 

  



  allweddol 

- Dwyrain Cymru = £ 
31m 

 Cyfanswm y teithwyr 
sy’n defnyddio 
trafnidiaeth gyhoeddus 
rhwng cysylltiadau trefol 
allweddol (data GIS) 

> Targed: cynnydd o 
10% ar lwybr dethol 

munud o 

‘ganolfan 
allweddol’. 

ardaloedd â lefelau cyflogaeth isel neu 
hygyrchedd gwael, gan ystyried ardaloedd 
amddifad. 

 Ystyried canlyniadau adfywio a dyluniad 
cynlluniau er budd yr economi leol.  
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AP(4.2) ar gyfer 
Dwyrain Cymru ac 
AP(4.3) ar gyfer 
Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd:  

Cyfrannu at 
dargedau Agenda 
Ddigidol Ewrop yng 
Nghymru am 
fynediad o 100% i 
fand eang y 
genhedlaeth nesaf 
(30Mbps ac uwch) 
a mynediad o 50% i 
100Mbps 

- Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd = 

£48m 

- Dwyrain Cymru = 
£10m 

 (%) Cyfran yr eiddo 
sydd mewn codau post 
a wasanaethir gan 
rwydweithiau NGA 
(Ofcom)  

Ø Targed: cynyddu  
7 pwynt canran 

- Disgwylir i hyn fod 
o fudd i fusnesau 
a deiliaid cartrefi 
(er bod mesurau 
defnydd o dan 
Flaenoriaeth 2 yn 
gyfyngedig i 
BBaChau). 

 Dangos methiannau yn y farchnad a dim 
ond ymdrin ag "ardaloedd gwyn" a bennir 
drwy Adolygiad o'r Farchnad Agored.  

 Sicrhau cyflymder o 30Mbps o leiaf a 
dangos (lle bo modd) ymdrechion i ddiogelu 
buddsoddiadau yn y dyfodol.  

 Dangos sut y caiff camau ysgogi galw a 
llythrennedd digidol eu hystyried mewn 
unrhyw fuddsoddiadau seilwaith, yn arbennig 
cysylltiadau â Blaenoriaeth Cystadleurwydd 
BBaCh ac ESF. 

 Dylai Cymorth Gwladwriaethol a rheolau 

cystadlu gael eu hystyried ar y cam 

cynharaf posibl. 



Gorllewin  
Cymru  
a'r  
Cymoedd  
yn unig 

AP(4.4) Cynyddu 
cyflogaeth drwy 
fuddsoddiadau 
mewn seilwaith lleol 
neu ranbarthol â 
blaenoriaeth sy'n 
ategu strategaeth 
economaidd 
ranbarthol neu drefol  

 Nifer y Bobl sy'n Hawlio 
Budd-daliadau mewn 
Ardaloedd Teithio i'r 
Gwaith (StatsCymru) 

> Targed: gostyngiad 
cyfartalog o 8% yn nifer 
yr hawlwyr mewn 
ardaloedd a dargedir 

- Dylai'r sector 
preifat fod yn  
fuddiolwr targed 
allweddol, fel 
crewyr swyddi 
tebygol  

- Dylai pobl ddi-waith 

Bydd buddsoddiadau naill ai'n rhan o Offeryn 
Ariannol ag asesiad annibynnol o'r farchnad 
(e.e. cronfa datblygu trefol) neu:  

 Canolbwyntir ar ardaloedd trefol lle mae 
cyfleoedd clir i gyflawni twf mewn cyflogaeth.  

 Dangos sut y caiff swyddi newydd eu creu'n  
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adau  
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- Gorllewin 
Cymru a’r 
Cymoedd 

= 

£143m 

  sy'n chwilio am 
waith yn yr Ardal 
Teithio i'r Gwaith 
hefyd gael eu 
targedu er mwyn 
sicrhau eu bod yn 
gallu achub ar 
gyfleoedd newydd 

uniongyrchol a nodi sut y byddant yn targedu'r 
rheini mewn ardaloedd lleol sydd wrthi'n 
chwilio am waith.  

 Dangos sut yr ymdrinnir â rhwystrau posibl 
sy'n wynebu pobl leol ddi-waith wrth geisio 
cael gwaith (e.e. trafnidiaeth).  

 Cynnwys partneriaethau rhanbarthol (ac 
Adrannau perthnasol Llywodraeth Cymru) wrth 
nodi a blaenoriaethu cynigion sy'n bwysig yn 
rhanbarthol. 

 Bod yn gyson â strategaeth economaidd 
ranbarthol / trefol sy'n bodoli eisoes, a 
ddatblygir mewn partneriaeth.  

 Dangos y rhoddir blaenoriaeth glir i gyfle 
penodol i gyflawni twf rhanbarthol. 

 Ystyried ystod eang o gyllid (e.e. arian 
cyfatebol preifat neu gan Lywodraeth Cymru, 
fel cronfeydd Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid).  

 Dangos cysylltiadau â buddsoddiadau 
presennol ac arfaethedig (e.e. ESF 
cyflogadwyedd a sgiliau). 

 



  

TABLAU CRYNO: ESF 
 

ESF Blaenoriaeth 1: Trechu Tlodi drwy Gyflogaeth 
Gynaliadwy  

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£160m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£27m 

Ardaloed
d 

Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Gorllewin 

Cymru a'r 

Cymoedd 

yn unig 

Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd yn unig AP1: 

Gwella cyflogadwyedd 

y rhai sydd agosaf i'r 

farchnad lafur ac sy'n 

wynebu'r risg fwyaf o 

dlodi. 

- Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd = 
£32m 

Nifer yn y grŵp targed: 

- Sy'n ennill cymhwyster 
- Sy'n cael gwaith 

- Sydd mewn cyflogaeth chwe 
mis ar ôl yr ymyrraeth 

- Cyfranogwyr di-waith byrdymor 
sydd â lefel isel o sgiliau neu 
anabledd neu gyflwr iechyd 
sy’n cyfyngu ar waith.  

 Mynediad at gyflogaeth gynaliadwy 
fel y brif egwyddor sylfaenol. 

 Defnyddio Dangosyddion y 

Farchnad Lafur er mwyn sicrhau 

bod y cyflenwad cyflogaeth a 

sgiliau yn ateb y galw.  
 Integreiddio â strategaethau 

ehangach er mwyn mynd i'r afael 

â diweithdra, tlodi a chefnogi 
cymunedau difreintiedig.  

- Unigolion sydd wedi cael eu 
diswyddo (y rhai sydd wedi 

cael eu hysbysu'n ffurfiol y 
cânt eu diswyddo a'r rhai a 

ddiswyddwyd yn ystod y tri 

mis blaenorol).  

Cymru  

AP2 ar gyfer 
Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd ac AP1 
ar gyfer Dwyrain 
Cymru: 

Cynyddu 
cyflogadwyedd pobl 
sy'n Economaidd 
anweithgar ac sy'n 
Ddiwaith am Gyfnod 
Hir sy'n 25 oed a 
throsodd sy'n wynebu 
rhwystrau cymhleth i 
gyflogaeth. 

Nifer yn y grŵp targed: 

- Sy'n cael gwaith, 
- Sy'n ennill cymhwyster neu 

ardystiad sy'n berthnasol i 
waith 

- Sy'n cwblhau profiad gwaith 
neu gyfle gwirfoddoli. 

- Sydd mewn cyflogaeth chwe 
mis ar ôl yr ymyrraeth. 

- Cyfranogwyr economaidd 

anweithgar nad ydynt mewn 
addysg na hyfforddiant, sydd â 

lefel isel o sgiliau, os o gwbl; 

anabledd neu gyflwr iechyd 
sy’n cyfyngu ar eu gallu i 

weithio; cyfrifoldebau gofal neu 
ofal plant; dros 54 oed; neu o 

gartref di-waith (gan gynnwys 
grwpiau pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig yn Nwyrain 
Cymru). 

 Mynediad at gyflogaeth gynaliadwy 

fel y brif egwyddor sylfaenol. 

 Darpariaeth integredig a phersonol.  

 Atebion adweithiol ac ymatebol i 
amrywiadau yn y farchnad lafur; 
defnyddio Dangosyddion y 
Farchnad Lafur er mwyn sicrhau 
bod y cyflenwad o weithwyr yn 
ateb y galw am waith.  

 Integreiddio â strategaethau 
ehangach er mwyn mynd i'r afael 



Gyfan 
- Gorllewin Cymru a'r 

Cymoedd = 
£103m  

- Dwyrain Cymru = 
£27m 

Nifer y cyfranogwyr 

economaidd anweithgar sy'n 
chwilio am swydd pan maent yn 

gadael.  

- Cyfranogwyr sydd wedi bod yn ddi-

waith am gyfnod hir sydd â lefel isel 

o sgiliau, os o gwbl; anabledd neu 

gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu 

gallu i weithio; o grŵp pobl dduon a 

lleiafrifoedd ethnig; neu o gartref di-

waith.  

â diweithdra, tlodi a chefnogi 
cymunedau difreintiedig, gan 
ategu ac ychwanegu gwerth at 
raglenni marchnad lafur prif ffrwd 
y DU.  



 

ESF Blaenoriaeth 1: Trechu Tlodi drwy Gyflogaeth 
Gynaliadwy  

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£160m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£27m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd yn 
unig 

Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd yn 
unig AP3: 
Gostwng 
cyfraddau 
tangyflogaeth neu 
absenoldeb ar 
gyfer unigolion 
cyflogedig sydd â 
chyflyrau iechyd 
sy'n cyfyngu ar 
waith a / neu 
rwystrau eraill 
sy’n eu hatal rhag 
ymgysylltu â'r 
farchnad lafur 
mewn ffordd 
gynaliadwy.  

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£25m 

Cyfranogwyr cyflogedig neu 
hunangyflogedig ag anabledd 
neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu 
ar waith yn dychwelyd i'r 
gwaith ar ôl cyfnod o 
absenoldeb.  

Nifer yn y grŵp targed sydd 
mewn sefyllfa well o ran y 
farchnad lafur pan maent yn 
gadael, fel mwy o oriau, 
contract parhaol.  

Nifer y  
busnesau a gefnogir sydd wedi 
mabwysiadu neu wella 
strategaethau cydraddoldeb ac 
amrywiaeth a systemau monitro. 

- Cyflogedig, gan gynnwys 
cyfranogwyr 
hunangyflogedig sydd ag 
anabledd neu gyflwr iechyd 
sy’n cyfyngu ar waith.  

- Cyfranogwyr tangyflogedig 
(diffinnir tangyflogaeth fel y 
tanddefnydd o allu 
cynhyrchiol unigolion 
cyflogedig).  

 Bydd ymyriadau yn gweithio gyda 
mentrau wrth ddatblygu rhaglenni 
iechyd yn y gweithle.  

 



 

ESF Blaenoriaeth 2: Sgiliau ar gyfer Twf Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£289m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£73m 

Ardalo
edd 

Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Cymru  
Gyfan 

AP1 ar gyfer 
Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd ac AP1 
ar gyfer Dwyrain 
Cymru: 
Cynyddu lefelau 
sgiliau, gan gynnwys 
sgiliau sy'n berthnasol 
i waith, y rhai yn y 
gweithlu sydd â sgiliau 
isel, os o gwbl. 

- Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd = 

£136m  
- Dwyrain Cymru = 

£35m 

Nifer y cyfranogwyr 
cyflogedig neu 
hunangyflogedig heb 
unrhyw gymwysterau ffurfiol 
sy'n meithrin sgil hanfodol 
neu'n ennill cymhwyster 
technegol neu benodol i 
waith.  

Nifer y cyfranogwyr 
cyflogedig neu 
hunangyflogedig sydd wedi 
cael hyd at ac yn cynnwys 
addysg uwchradd is sy'n 
meithrin sgiliau hanfodol 
neu'n ennill cymhwyster 
technegol neu benodol i 
waith ar lefel uwchradd is.  

- Cyflogedig, gan gynnwys 
cyfranogwyr hunangyflogedig heb 
gymwysterau ffurfiol. 

- Cyflogedig, gan gynnwys 
cyfranogwyr hunangyflogedig â 
chymwysterau hyd at ac yn 
cynnwys addysg uwchradd is.  

 Dylai camau gweithredu gael eu 
harwain gan alw, bod yn hyblyg ac 
ymateb i amrywiadau yn y farchnad 
lafur, gan ddefnyddio 
Dangosyddion o'r Farchnad Lafur i 
nodi anghenion o ran sgiliau 
allweddol.  

 Dylai buddsoddiad mewn sgiliau 
a chymwysterau anelu at 
ddatblygu unigolion lle bo modd, i 
lefel uwch o gymhwyster, gyda'r 
nod tymor hwy o ddatblygu i lefel 
ganolraddol neu uwch ar y 
Fframwaith Cymwysterau 
Cenedlaethol (NQF). 

 Dylai camau gweithredu gymell  
cyfraniadau priodol gan gyflogwyr  
neu gyfranogwyr. 

 



 

ESF Blaenoriaeth 2: Sgiliau ar gyfer Twf Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£289m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£73m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Cymru  
Gyfan 

AP2 ar gyfer 
Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd ac 
AP2 ar gyfer 
Dwyrain 
Cymru: 
Cynyddu nifer y 
bobl yn y 
gweithlu sydd â 
sgiliau 
technegol a 
phenodol i 
waith ar lefel 
ganolraddol ac 
uwch. 

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£89m- Dwyrain 
Cymru = 

£24m 

Nifer y cyfranogwyr 
cyflogedig neu 
hunangyflogedig ag addysg 
uwchradd is sy'n ennill 
cymhwyster galwedigaethol 
technegol neu benodol i waith 
ar lefel uwchradd uwch neu 
lefel uwchlaw hynny.  

Nifer y cyfranogwyr 
cyflogedig neu 
hunangyflogedig ag addysg 
uwchradd uwch neu 
uwchlaw hynny sy'n ennill 
cymhwyster galwedigaethol 
technegol neu benodol i 
waith ar lefel uwchradd 
uwch neu lefel uwchlaw 
hynny.  

- Cyflogedig, gan gynnwys 
cyfranogwyr hunangyflogedig 
y mae eu cymhwyster uchaf ar 
lefel uwchradd is. 

- Cyflogedig, gan gynnwys 
cyfranogwyr hunangyflogedig y 
mae eu cymhwyster uchaf ar 
lefel uwchradd uwch ac 
uwchlaw hynny.  

 Dylai camau gweithredu gael eu 
harwain gan alw, bod yn hyblyg ac 
ymateb i amrywiadau yn y farchnad 
lafur, gan ddefnyddio Dangosyddion 
o'r Farchnad Lafur i nodi anghenion 
o ran sgiliau allweddol. 

 Dylai camau gweithredu gymell  
cyfraniadau priodol gan gyflogwyr  
neu gyfranogwyr. 

 



 

ESF Blaenoriaeth 2: Sgiliau ar gyfer Twf Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£289m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£73m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

        

 Camau sy’n gyson â meysydd yr 

        Her Fawr “Gwyddorau Bywyd ac 
Iechyd”; “Uwch Beirianneg 

  AP3:To     a Deunyddiau”; “Carbon Isel 

  Cynyddu nifer y 
bobl â 

Nifer y cyfranogwyr â gradd   Ynni a’r Amgylchedd”; a 

  gradd neu 
gymhwyster 

neu gymhwyster cyfatebol    “TGCh a’r Economi Ddigidol” 
Gorllewin cyfatebol sy’n 

cyflawni 
sy’n ennill cymhwyster - Cyfranogwyr â gradd neu 

 Camau a gaiff eu llywio gan y  
Cymru gweithgareddau 

ymchwil ac 
arloesedd  
ym myd busnes 

l 

Meistr neu Ddoethuriaeth. gymhwyster cyfatebol. 
sector preifat mewn cydweithrediad 
â darparwyr dysgu. 

a’r Cymoedd 
yn unig 

 
Nifer y cyfranogwyr â gradd 
neu gymhwyster cyfatebol 
sy’n cael gwaith. 

- Busnesau sy’n cydweithredu â 
darparwyr dysgu mewn   

       gweithgareddau ymchwil ac 
arloesedd.  

     Defnyddio Dangosyddion o’r 
Farchnad Lafur i nodi anghenion 
o ran sgiliau allweddol. 

  - Gorllewin Cymru 
a’r Cymoedd = 

£46m 
Dwyrain 
Cymru= 

10m 

 

    Ystyried yr angen i ysgogi galw 
cyflogwyr am sgiliau a chymell 
cyfraniadau priodol gan 
gyflogwyr neu gyfranogwyr. 

 



 

ESF Blaenoriaeth 2: Sgiliau ar gyfer Twf Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£289m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£73m 

Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

    Nifer y cyfranogwyr sy’n 
ennill cymhwyster pan maent 

  

 Dylai buddsoddiad mewn sgiliau 
  AP4 ar gyfer 

Gorllewin Cymru a’r 
Cymoedd ac AP3 ar 
gyfer Dwyrain 
Cymru: 

yn gadael.   a chymwysterau anelu at ddatblygu 
unigolion, lle bo modd, i lefel 
ganolraddol neu uwch ar y 
Fframwaith Cymwysterau 
Cenedlaethol  

  Gwella sefyllfa Nifer y menywod cyflogedig    

  menywod yn y  neu hunangyflogedig sydd - Menywod cyflogedig neu 
 

Cymru Gyfan gweithlu. mewn sefyllfa well o ran y 
farchnad lafur. 

hunangyflogedig 
- Busnesau micro, bach a chanolig  

  
- Gorllewin Cymru 
a’r Cymoedd = 

  

 

 Dangos bod camau gweithredu yn 
cael eu harwain gan alw, yn hyblyg ac 
yn ymateb i amrywiadau yn y farchnad 
lafur, gan ddefnyddio Dangosyddion 
o’r Farchnad Lafur i nodi anghenion o 
ran sgiliau allweddol.  

  
  
 

  £18m Busnesau a gefnogir sydd   

  - Dwyrain Cymru = wedi mabwysiadu neu wella   

  £4m strategaethau cydraddoldeb 
ac amrywiaeth a systemau 
monitro. 

  

 



 

ESF Blaenoriaeth 3: Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Pobl 
Ifanc (Cyflogaeth Pobl Ifanc yn Nwyrain Cymru) 

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£210m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£56m 

Ardaloedd Amcan 
Penodol 

 Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Cymru  
Gyfan 

AP1 ar gyfer 
Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd ac  
AP1 ar gyfer 
Dwyrain Cymru: 

Lleihau nifer y 
bobl ifanc 16-24 
oed Nad ydynt 
mewn Cyflogaeth, 
Addysg na 
Hyfforddiant 
(NEET) 

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£115m- Dwyrain 
Cymru = 

£38m 

Nifer y cyfranogwyr NEET 
(16 - 24 oed): 
- Sy'n ennill 

cymwysterau pan 
maent yn gadael. 

- Sydd mewn 
addysg/hyfforddiant 
pan maent yn gadael. 

- Sy'n cael gwaith pan 
maent yn gadael. 

Pobl ifanc o oedran gweithio (rhwng 
16 oed, hyd at a chan gynnwys 24 
oed) nad ydynt mewn Addysg, 
Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET).  

 Yn gyson â gweithgarwch twf ac yn 
sicrhau bod pobl ifanc yn cael 
addysg a hyfforddiant priodol gan 
ddefnyddio Dangosyddion o'r 
Farchnad Lafur i fodloni twf mewn 
cyflogaeth a galw cyflogwyr.  

 Yn gyson â Fframwaith 
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 
Llywodraeth Cymru.  



Cymru  
Gyfan 

AP2 ar gyfer 
Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd ac 
AP2 ar gyfer 
Dwyrain Cymru: 
Lleihau nifer y 
bobl ifanc rhwng 
11 a 24 oed sy'n 
wynebu risg o 
ddod yn NEET. 

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£74m- Dwyrain 
Cymru = 

£18m 

Nifer y cyfranogwyr sy'n 
wynebu risg o ddod yn 
NEET (11-24):  

- Sy'n ennill 
cymwysterau pan 
maent yn gadael. 

- Sydd mewn addysg neu 
hyfforddiant pan maent yn 
gadael. 

- Sy'n wynebu llai o risg o 
ddod yn NEET pan maent 
yn gadael. 

Pobl ifanc 11-24 oed sy'n wynebu risg o 
ddod yn NEET.  

 Defnyddio Dangosyddion o'r 
Farchnad Lafur i baru dyheadau'r 
dyfodol â chyfleoedd.  

 Integreiddio â chamau cyflogaeth 
pobl ifanc er mwyn cefnogi 
datblygiad ar gamau allweddol.  

 Yn gyson â Fframwaith  
Ymgysylltu a Datblygu Ieuenctid 
Llywodraeth Cymru. 

 



 

ESF Blaenoriaeth 3: Cyflogaeth a Chyrhaeddiad Pobl 
Ifanc (Cyflogaeth Pobl Ifanc yn Nwyrain Cymru) 

Gorllewin Cymru a'r 
Cymoedd: dyraniad ESF 
£210m 

Dwyrain Cymru: 
dyraniad ESF 

£56m 
Ardaloedd Amcan Penodol  Canlyniadau  Grŵp Targed Egwyddorion Targedu 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd yn 
unig 

Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd yn 
unig AP3: 
Cynyddu lefelau 
cofrestru a 
chyrhaeddiad 
pynciau STEM 
ymhlith pobl ifanc 
11-19 oed.  

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£11m 

Nifer y bobl ifanc 11-19 oed: 
- sy'n cael hyfforddiant ym 

meysydd Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a 
Mathemateg (STEM), 

- sy'n parhau i astudio pwnc 
Gwyddoniaeth, 
Technoleg, Peirianneg a 
Mathemateg ar ôl 16 oed. 

Pobl ifanc rhwng 11 a 19 oed 
(canolbwyntio ar ferched yn bennaf). 

 Defnyddio Dangosyddion o'r 
Farchnad Lafur i baru hyfforddiant 
STEM â chyfleoedd economaidd. 

 Ymyriadau cynnar a pharhaus lle 
mae'r cyflogwr yn chwarae rhan 
bwysig. 



Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd yn 
unig 

Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd AP4: 
Cynyddu 
sgiliau'r 
gweithlu 
Blynyddoedd 
Cynnar a Gofal 
Plant  

- Gorllewin Cymru 
a'r Cymoedd = 

£10m 

 

AP5.1  

-  Gorllewin 
Cymru a'r 
Cymoedd = 
£14m - Dwyrain 
Cymru = £13m 

 

 

 

Nifer yr unigolion cyflogedig 
neu hunangyflogedig o'r 
sector Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant sy'n ennill 
cymwysterau.  

Diwygio Gwasanaethau 
Cyhoeddus a Gwaith 
Rhanbarthol 

Unigolion cyflogedig neu 
hunangyflogedig 
o'r gweithlu Blynyddoedd Cynnar a 
Gofal Plant (yn cynnwys 
cyfranogwyr o'r gweithlu 
Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
yn y sector cyhoeddus heb gynnwys 
athrawon).  

 Yn gyson â Chynllun 

Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant 
Llywodraeth Cymru. 

 Rhaid i bob ymyriad feithrin 
cysylltiadau effeithiol â 
strategaethau ehangach sy'n 
ymdrin â datblygiad y 
blynyddoedd cynnar a mentrau yn 
seiliedig ar deuluoedd gan 
gyfrannu at raglenni ehangach i 
fynd i'r afael â thlodi a 
chynhwysiant cymdeithasol. 

 

 



Prif Egwyddorion ar gyfer dethol gweithrediadau 

Yn ogystal â'r egwyddorion targedu a amlinellir yn y tablau Rhesymeg ymyrryd 
uchod, bydd yr egwyddorion cyffredin canlynol yn berthnasol er mwyn dewis 
prosiectau ar draws pob Rhaglen:  

 Ffocws penodol ar gefnogi swyddi cynaliadwy, cyflogaeth a thwf a 
gweithrediadau sy'n hwyluso rôl y trydydd sector a'r sector preifat; 

 Dylai ymyriadau geisio integreiddio canlyniadau economaidd, cymdeithasol 
ac amgylcheddol, sy'n gyson â phrif egwyddor drefniadol datblygu 
cynaliadwy ac yn cyfrannu at ganlyniadau'r themâu trawsbynciol; 

 Cyfleoedd i gyflawni mwy o elw o ddefnyddio cronfeydd yr UE, yn enwedig 
â'r sector preifat a'r trydydd sector; a hefyd fuddsoddiadau mwy 
cydweithredol lle y gallant ychwanegu gwerth a chyflawni canlyniadau; 

 Gwerth ychwanegol clir o gymharu â ffyrdd eraill o gefnogi a 
chyflawni polisi, yn seiliedig ar dystiolaeth gadarn sy'n dangos 
cyfraniad clir at dwf a swyddi cynaliadwy; 

 Bydd tystiolaeth o gyfle yn sail i'r gwaith o ddylunio a chyflawni prosiectau 
gyda buddsoddiadau yn adeiladu ar arbenigedd sy'n bodoli eisoes ac sy'n 
dod i'r amlwg, gyda chyfalaf dynol yn helpu i ddiwallu anghenion busnesau yn 
y dyfodol; 

 Bydd blaenoriaethu prosiectau strategol allweddol sy'n ategu'r Amcanion 
Penodol ac yn cyflawni canlyniadau sylweddol yn rhan greiddiol o ddull 
rheoli portffolio o gyflawni rhaglenni;  

 Mae angen rhoi strategaethau ymadael clir ar waith o'r cychwyn sy'n ystyried 
yn llawn rôl y trydydd sector a'r sector preifat, yn adeiladu cadernid 
cymdeithasol ac yn trechu tlodi o fewn cymunedau, hyrwyddo cydraddoldeb a 
chyflawni effeithiau gwaddol. 

Bydd angen i brosiectau ystyried amrywiaeth o ddulliau targedu er mwyn darparu 
ffocws ar gyfer buddsoddi. Bydd graddau'r gwaith targedu yn amrywio yn ôl yr 
ymyriad. Dylai'r gwaith targedu a blaenoriaethu, lle y bo'n briodol, adlewyrchu'r 
canlynol:  

 sectorau twf (e.e. yn benodol sectorau allweddol a nodwyd 
Llywodraeth Cymru, meysydd Her Fawr yn Gwyddoniaeth i Gymru a'r 
Strategaeth Arloesi sy'n dod i'r amlwg); 

 ardaloedd â chyfle daearyddol penodol  (e.e. Ardaloedd Menter, 
unrhyw Ddinas-Ranbarth bosibl neu gyfle rhanbarthol arall, Ardal Gwella 
Busnes, Ardal Wledig neu Ardal Adfywio);  

 nodi'n glir y grwpiau targed penodol, eu hanghenion a sut y bydd camau 

gweithredu yn diwallu'r anghenion hyn ar lefel genedlaethol, lefel ranbarthol 

neu lefel leol fel y bo'n briodol. 

 



Cysylltiadau rhwng rhaglenni Ariannu Allweddol  

Byddwn yn mynd ati i reoli'r buddsoddiadau o'r rhaglenni hyn ar sail portffolio, gan 
hyrwyddo'r gwaith o gydgysylltu'r Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd 
(ESI), annog gweithrediadau i gydgysylltu gweithgareddau â ffrydiau ariannu eraill 
(gan gynnwys rhaglenni a reolir yn uniongyrchol gan yr UE) ac adeiladu portffolios o 
weithrediadau mewn meysydd budd cyffredin. Gall cynllunio a chyflawni camau mwy 
cydgysylltiedig gynyddu effaith buddsoddiad ac, o bosibl, sicrhau mwy o gyllid a 
gwell canlyniadau.  

Bydd buddsoddiadau ESF mewn cyfalaf dynol yn ategu ac yn cyfuno â 
buddsoddiadau a wneir gan gronfeydd ehangach ESI er mwyn hwyluso'r broses o 
gyflawni nodau ac amcanion cyffredinol Cronfeydd ESI yng Nghymru. Llwyddwyd i 
osgoi dull gwahanu llym ar gyfer 2014-2020 er mwyn hwyluso'r gwaith o ddatblygu 
cynlluniau a gweithrediadau ar y cyd. Felly, lle gellir dangos ychwanegedd clir at 
ddarpariaeth o dan y Cynllun Datblygu Gwledig a Chronfa'r Môr a Physgodfeydd, 
bydd unigolion sydd ynghlwm wrth ffermio a physgota yn gallu cael cymorth ESF.  

Mae'r tablau canlynol yn amlinellu meysydd lle y disgwylir cydgysylltu ac ategu 
gweithgarwch, ond mae llawer o feysydd eraill lle gallai hyn ddigwydd.  



Cysylltiadau rhwng 
Blaenoriaethau 
ERDF 

ERDF 

Ymchwil ac Arloesedd  Cystadleurwydd BBaCh  Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni  

Cysylltedd a Datblygu Trefol 

ERDF 

Ymchwil ac 
Arloesedd 

Dd/G 

- Mae cymorth BBaCh 
ariannol a thwf yn ategu 
cymorth ymchwil ac arloesedd 
– yn enwedig ar gyfer 
sectorau allweddol. 

- Trosglwyddo technoleg 
ac ymchwil, datblygu ac 
arloesedd mewn 
buddsoddiadau 
effeithlonrwydd ynni a 
morol bach.  

- Amodau ar gyfer 
buddsoddiad preifat, gan 
gynnwys cysylltu ymchwil ac 
arloesedd â BBaChau twf.  

Cystadleurw
ydd BBaCh 

- Cymorth arloesedd 

a masnacheiddio wedi'i 
gydgysylltu â chymorth cyllid a 
thwf BBaCh 

Dd/G 

- Gall y sector ynni morol 
gael gafael ar gymorth 
BBaCh. 

- Dylai ymdrechion 

i gynyddu dichonoldeb 
masnachol ardaloedd gael eu 
cydgysylltu â chymorth 
BBaCh lle bo modd.  

Ynni 
Adnewyddad
wy ac 
Effeithlonrwy
dd Ynni 

- Dylai capasiti ymchwil a 
masnacheiddio ymchwil, 
datblygu ac arloesedd ystyried 
cysylltiadau â chamau 
gweithredu ynni morol 

- Potensial am gymorth BBaCh 
wedi'i deilwra ar gyfer y gadwyn 
gyflenwi forol neu effeithlonrwydd 
ynni. 

Dd/G 

- Gwell hygyrchedd yn 
hanfodol er mwyn cefnogi 
ardaloedd gofodol allweddol 
cynaliadwy. 

Cysylltedd a 
Datblygu 
Trefol 

- Potensial i ymchwil, datblygu 
ac arloesedd cysylltiedig 
ddylanwadu ar gyflawni neu 
dargedu cysylltedd neu 
ddatblygu trefol (e.e. 
deunyddiau adeiladu newydd)  

- Potensial i ystyried 
darpariaeth BBaCh, neu 
ddarpariaeth leol bresennol, o 
ran ategu gwelliannau i 
gysylltedd neu ddatblygu 
trefol. 

- Dylai'r gwaith o 
ddatblygu'r sector morol 
ystyried hygyrchedd er 
mwyn annog mwy o 
fuddsoddi preifat a dylai 
mesurau effeithlonrwydd 
ystyried effeithiau gofodol. 

Dd/G 

 



Cysylltiadau rhwng 
ERDF ac ESF 

ERDF 

Ymchwil ac Arloesedd Cystadleurwydd BBaCh Ynni Adnewyddadwy ac 
Effeithlonrwydd Ynni 

Cysylltedd a Datblygu Trefol 

ESF 

Trechu Tlodi 
drwy 
Gyflogaeth 
Gynaliadwy 

Dd/G - Dylai ERDF ar gyfer twf 
BBaCh gael ei chydgysylltu ag 
ESF er mwyn cynyddu nifer yr 
unigolion sy'n barod i weithio a 
pharu'r gweithlu sydd ar gael â'r 
galw gan gyflogwyr. 

- Dylai ESF sy'n hyrwyddo 
entrepreneuriaeth a 
hunangyflogaeth er mwyn 
symud allan o dlodi ategu 
ERDF sy'n cefnogi BBaChau 
newydd.  

- Gallai ERDF sy'n 
buddsoddi mewn ardaloedd 
lleol gael ei hategu gan 
gymorth ESF. 

- Dylai ESF sy'n cynyddu 
cyflogadwyedd unigolion gael 
ei chydgysylltu ag ERDF sy'n 
ceisio creu cyfleoedd gwaith 
lleol.  

Sgiliau ar 
gyfer Twf 

- Capasiti ymchwil yn 
gysylltiedig â sgiliau lefel 
uwch, gan gynnwys camau 
ategol a'r potensial i gyd-
ariannu 

- Dylai cymorth ym maes 
arloesedd i BBaChau a 
gweithgarwch masnacheiddio 
ystyried cysylltiadau â 
chymorth ESF o ran meithrin 
sgiliau arbenigol / lefel uwch  

- Rhaid i gymorth wedi'i deilwra 
ar gyfer BBaChau hefyd 
ystyried anghenion o ran 
sgiliau  

- Bydd cynyddu sgiliau'r 
gweithlu ac ymdrin â bylchau 
penodol mewn sgiliau yn ategu 
twf BBaChau. 

- Gallai buddsoddiadau 
mewn sgiliau ESF helpu i 
gyflawni nod rhaglen 
ERDF o ddatblygu'r 
sectorau nwyddau a 
gwasanaethau 
amgylcheddol a morol. 

- Dylai gwelliannau i gysylltedd 
ystyried mynediad i gyfleoedd 
gwaith perthnasol, gan ategu 
buddsoddiadau mewn sgiliau.  

Cyflogaeth a 
Chyrhaeddia
d Pobl Ifanc 

- Dylai camau ERDF i 
gynyddu capasiti ymchwil, 
arloesedd a defnydd 
gydgysylltu ag ESF er mwyn 
datblygu gweithlu yn y 
dyfodol sy'n meddu ar y 
sgiliau arbenigol a lefel uwch  

- Dylai buddsoddiadau ERDF 
mewn entrepreneuriaeth gael 
eu hategu gan gamau ESF a 
bod yn gydgysylltiedig â hwy er 
mwyn helpu pobl ifanc i feithrin 
sgiliau entrepreneuraidd. 

- Gall cymorth ERDF ar 
gyfer sectorau allweddol 
gael ei ategu gan ESF yn 
cefnogi gweithlu'r dyfodol 
sy'n meddu ar sgiliau 
arbenigol a lefel uwch a 
arweinir gan alw. 

- Dylai buddsoddiadau ERDF 
ystyried cyfleoedd i 
gydgysylltu ag ESF er mwyn 
helpu pobl ifanc i fanteisio ar 
gyfleoedd gwaith lleol a gaiff 
eu creu. 

 



Cysylltiadau 
rhwng 
Blaenoriaethau 
ESF 

ESF 

Trechu Tlodi drwy  
Gyflogaeth Gynaliadwy  

Sgiliau ar gyfer Twf Cyflogaeth a Chyrhaeddiad  
Pobl Ifanc  

ESF 

Trechu 
Tlodi drwy 
Gyflogaeth 
Gynaliadwy 

  Bydd camau'n ymwneud â chydraddoldeb 
rhwng y rhywiau a sgiliau yn ategu camau 
i ymdrin â rhwystrau i gyflogaeth 
gynaliadwy. 

Gall meithrin sgiliau helpu cyflogeion â lefel 
isel o sgiliau, os o gwbl, i ddatblygu a threchu 
tlodi mewn gwaith. Cyfle i adeiladu ar y 
gwaith o gefnogi mynediad i gyflogaeth 
unwaith y bydd rhywun mewn gwaith.  

Camau i ymdrin â diweithdra a 
dadrithiad ymhlith pobl ifanc er 
mwyn ategu'r rhai sy'n helpu i 
ymdrin â thlodi ymhlith pobl 
ifanc.  

 

Sgiliau ar gyfer 
Twf 

Bydd ymdrin â rhwystrau i 
gyflogadwyedd, problemau iechyd 
yn y gweithle, a symudedd llafur yn 
ategu camau cydraddoldeb rhwng y 
rhywiau.  

Meithrin sgiliau cyflogeion ar ôl 
iddynt gael gwaith, parhau i feithrin 
sgiliau a threchu tlodi mewn gwaith. 

  Cysylltiadau â phrentisiaethau 
ar gyfer pobl ifanc 16-24 oed 
sy'n barod i weithio a'r rheini o 
dan 16 oed fel opsiynau 
cyflogaeth neu yrfaol posibl yn 
y dyfodol.  

Potensial i gysylltu camau 
yng Ngorllewin Cymru a'r 
Cymoedd mewn perthynas â'r 
gweithlu Blynyddoedd Cynnar 
a Gofal Plant a 
phrentisiaethau.  

Cyflogaeth 
a 
Chyrhaeddi
ad Pobl 
Ifanc 

Camau ategol i gefnogi cartrefi 
heb waith ac ymyriadau teulu 
cyfan ymhlith y rhai sy'n wynebu'r 
risg fwyaf o dlodi ac allgáu 
cymdeithasol.  

Gweithgareddau cysylltiedig sy'n 
anelu at dargedu tangyflogaeth 
oherwydd cyfrifoldebau gofal 
neu ofal plant.  

Bydd buddsoddiadau mewn prentisiaethau 
yn cysylltu ag ymyriadau â phobl ifanc fel 
rhan o lwybr ehangach i mewn i waith i'r rhai 
sy'n barod i weithio.  

Bydd gwybodaeth am y farchnad lafur yn 
helpu i lywio opsiynau gyrfa a meysydd 
twf cyflogaeth i bobl ifanc eu targedu.  

  

 



Cysylltiadau 
rhwng ESF ac 
ERDF 

ESF 

Trechu Tlodi drwy  
Gyflogaeth Gynaliadwy 

Sgiliau ar gyfer Twf Cyflogaeth a Chyrhaeddiad  
Pobl Ifanc 

ERDF 

Ymchwil ac 
Arloesedd 

  Bydd sgiliau arbenigol a lefel uwch yn ategu'r 
defnydd o wybodaeth yn y gweithle, gan 
ategu arloesedd ERDF.  

Bydd buddsoddiadau mewn sgiliau ymchwil 
ac arloesedd yn ategu camau i gynyddu 
capasiti a lefelau masnacheiddio ymchwil ac 
arloesedd.  

Bydd ESF yn sicrhau bod gan 
gyflogwyr weithlu cymwysedig 
sy'n meddu ar lefel uwch o 
sgiliau at y dyfodol a bod pobl 
ifanc yn gallu datblygu drwy fyd 
addysg a chyrraedd y lefel 
sgiliau uwch sydd ei hangen. 

Cystadleurwyd
d BBaCh 
 

Cysylltu unigolion entrepreneuraidd 
â chymorth busnes er mwyn 
hwyluso'r broses o ddechrau 
busnes fel llwybr allan o dlodi.  

Defnyddio gwybodaeth am y 
farchnad lafur i gysylltu â meysydd 
twf er mwyn sicrhau bod 
cyfranogwyr yn cael canlyniadau 
cyflogaeth gynaliadwy.  

Buddsoddiadau a arweinir gan alw er mwyn 
ymdrin â bylchau mewn sgiliau ac ategu gallu 
BBaChau i dyfu a chael mynediad i 
farchnadoedd newydd. 

Bydd buddsoddiadau mewn sgiliau yn ategu 
gwasanaethau cymorth BBaCh a ddarperir gan 
raglen ERDF.  

ESF yn cael ei thargedu er mwyn 
sicrhau bod gan BBaChau sy'n 
tyfu weithlu cymwysedig at y 
dyfodol a bod addysg, 
hyfforddiant a chyngor gyrfaoedd 
yn bodloni galw cyflogwyr.  

Cyfleoedd i gysylltu 
pobl ifanc entrepreneuraidd â 
chymorth busnes.  

Ynni 
Adnewyddadw
y ac 
Effeithlonrwydd 
Ynni 

Bydd camau i drechu tlodi yn ategu 
buddsoddiadau ERDF i leihau nifer 
a gostwng canran y cartrefi sy'n 
byw mewn tlodi tanwydd. 

Bydd camau i gefnogi'r gwaith o feithrin sgiliau 
arbenigol a lefel uwch yn hanfodol er mwyn 
gwireddu potensial buddsoddiadau ERDF 
mewn technolegau arloesol newydd.  

Bydd camau i ymdrin â lefelau 
cofrestru isel ar gyfer pynciau 
STEM yn cefnogi'r gwaith o 
ddatblygu gweithlu'r dyfodol sy'n 
meddu ar y sgiliau arbenigol a 
lefel uwch sydd eu hangen i 
wireddu potensial 
buddsoddiadau mewn ymchwil 
ac arloesedd.  

Cysylltedd a 
Datblygu Trefol 

Bydd camau i helpu unigolion i fod 
yn barod i weithio ac ymdrin â 
rhwystrau i gael gwaith cynaliadwy 
yn ategu buddsoddiadau ERDF er 
mwyn gwella cysylltedd â 
chyfleoedd.  

Er mwyn i fuddsoddiadau mawr mewn sgiliau 
fod o fudd i ardal y rhaglen, efallai y bydd 
angen gwneud gwelliannau ategol i gysylltedd 
er mwyn sicrhau mynediad i gyfleoedd gwaith 
perthnasol ac annog mewnfuddsoddiad sy'n 
gofyn am swyddi medrus. 

Bydd camau i helpu pobl ifanc i 
fod yn barod i weithio a chael 
mynediad i'r farchnad lafur yn 
gweithio ar y cyd ag ymyriadau 
ERDF i wella cysylltedd ffisegol 
â chyfleoedd gwaith a 
hyfforddiant.  

 



Cysylltiadau rhwng ERDF / ESF a’r 
prif gronfeydd a reolir yn 
uniongyrchol gan yr UE 

Prif 
gronfeydd a 
reolir yn 
uniongyrchol 
gan yr UE 

  Horizon 2020 
(gan gynnwys 
Marie Curie) 
 

      

 

ERDF ESF 

Ymchwil Cystadleu- Ynni Cysylltedd a Sgiliau ar Trechu  Cyflogi 

ac rwydd  Adnewydda- Datblygu gyfer Twf Tlodi drwy ac 

Arloesedd BBaCh dwy ac  Trefol   Gyflogaeth Ymgysylltu 

    Effeithlonrw-
ydd Ynni 

Cynaliadwy 
  

Gynaliadwy Pobl Ifanc 

            

 

Ewrop  
Greadigol 

  
 

          

COSME             

Cysylltu Ewrop 
 

  
  

      

LIFE             

Erasmus i 
Bawb  

      
 

  
 

Cyflogaeth 
ac 
Arloesedd 
Cymdeithas
-ol 

  

 

    

   

Cronfa 
Addasu 
Globaleiddio 
Ewropeaidd 
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Am ragor o wybodaeth:  

www.cymru.gov.uk  

@wefowales / @wefocymru 

Desg Gymorth Ymholiadau    0845 010 3355 

 

http://www.cymru.gov.uk/

