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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y cyfarfod: 06/12/22 
  
Teitl: Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU:  Derbyn cyllid a 

threfniadau gweithredu  
 

Pwrpas yr adroddiad: Cael awdurdod dirprwyedig i dderbyn y cyllid ar gyfer 
Canolbarth Cymru gan Lywodraeth y DU. 
 
Cymeradwyo’r trefniadau llywodraethu a rheoli 
arfaethedig ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
yng Nghanolbarth Cymru a Cheredigion.   
 

 Er penderfyniad  
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Y Cynghorydd Clive Davies, Aelod Cabinet ar gyfer 
Economi ac Adfywio  
 

 
1. CEFNDIR  
 
1.1 Ar ôl cyhoeddi prosbectws UKSPF ym mis Ebrill 2022, mae Cynghorau Powys 

a Cheredigion wedi bod yn gweithio gyda rhanddeiliaid lleol a rhanbarthol a 
gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i baratoi cynllun buddsoddi 
rhanbarthol Canolbarth Cymru.  Mae’r adroddiad Cabinet ar 26 Gorffennaf 
2022 yn nodi’r manylion a’r penderfyniadau am y trefniadau. 
 

1.2 Cyflwynwyd Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru i Lywodraeth 
y DU erbyn y dyddiad cau, sef 1 Awst.  Disgwyliwyd penderfyniad am ganlyniad 
y cyllid ym mis Hydref, ond bu oedi gyda hyn o ganlyniad i ansicrwydd 
gwleidyddol yn San Steffan. 

 
1.3 Adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, ni chafwyd ymateb ffurfiol gan Lywodraeth 

y DU.  Fodd bynnag, mae swyddogion wedi cael adborth parhaus ar lafar bod 
ein cynllun yn mynd rhagddo yn llwyddiannus trwy’r camau dilysu ac asesu. 

 
1.4 Cyhoeddwyd Datganiad yr Hydref gan Lywodraeth y DU ar 17 Tachwedd. 

Cadarnhaodd y gyllideb ddyraniad ar gyfer Cronfa Ffyniant Cyffredin y DU ym 
mlynyddoedd ariannol 23/24 a 24/25 - ond dim eglurder ar gyllid blwyddyn 1 
(22/23). Mae sgyrsiau’n parhau, ac rydym yn aros am gadarnhad ynghylch y 
sefyllfa. 
 

1.5 At ddiben cyfeirio, roedd y dyraniadau cyllid yng Nghanolbarth Cymru fel a 
ganlyn: 

 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus/uk-shared-prosperity-fund-prospectus
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UKSPF – Cyllid craidd  
Awdurdod 
Lleol  

22/23 23/24 24/25 CYFANSWM  

Powys £2,755,355 £5,510,711 £14,438,062 £22,704,129 

Ceredigion £1,502,162 £3,004,324 £7,871,328 £12,377,814 

UKSPF – Lluosi  
Awdurdod 
Lleol  

22/23 23/24 24/25 CYFANSWM 

Powys £1,432,785 £1,653,213 £1,653,213 £4,739,211 

Ceredigion £781,124 £901,297 £901,297 £2,583,718 

1.6 Y rhybudd mewn perthynas â’r uchod yw mai dyraniadau oedd y rhain, ac 
oherwydd bod amserlenni wedi llithro yn sylweddol – mae’n annhebygol iawn 
y byddwn yn sicrhau gwariant ar y lefel hon yn ystod blwyddyn 1. 

1.7 Nid yw Cynghorau Ceredigion na Phowys wedi bod yn fodlon gwario unrhyw 
arian oherwydd y risg sy’n deillio o’r ffaith nad oes canllawiau ffurfiol ar gael ac 
na chafwyd adborth asesu am y cynllun buddsoddi. 

1.8 Oherwydd yr amserlenni, rhaid i ni gytuno ar a phennu trefniadau gweithredu 
ar gyfer y Gronfa nawr.  Felly, rydym yn cymryd bod Llywodraeth y DU wedi 
cymeradwyo’r UKSPF a’n cynllun yng nghyllideb yr Hydref. 

1.9 Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r camau nesaf nawr, a’r gymeradwyaeth y mae 
gofyn ei sicrhau er mwyn symud ymlaen i’r cam gweithredu.  

 
2. CYNGOR  
2.1 Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol:  Cynhyrchwyd fersiwn o’r Cynllun 

Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer y cyhoedd (Atodiad 1).  Diben y ddogfen yw 
cyfathrebu gyda sefydliadau allanol er mwyn rheoli’r disgwyliadau ynghylch 
cwmpas a graddfa y cyllid, a hefyd, cynorthwyo ymgeiswyr allanol i ddatblygu 
eu prosiectau.  

• Lansiwyd y Cynllun ar gyfer y cyhoedd ac mae wedi cael ei hyrwyddo 
ar gyfryngau cymdeithasol;  trwy gyfrwng datganiad i’r wasg a chyswllt 
uniongyrchol gyda rhanddeiliaid gan gynnwys partneriaid cymunedol, 
busnes a sgiliau. 

• Mae cyhoeddi’r cynllun yn dibynnu ar yr hyn y mae Llywodraeth y DU 
yn ei gyfleu i ni ar ôl Datganiad yr Hydref. 

• Gosodwyd fersiynau Cymraeg a Saesneg o’r Cynllun ar wefannau’r 
ddau Gyngor, gan gynnwys ar wefan Tyfu Canolbarth Cymru.  
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2.2 Gweithredu:  Caiff strategaeth weithredu ei datblygu er mwyn nodi’r manylion 
ynghylch sut y bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn gweithredu yng 
Nghanolbarth Cymru (Ceredigion a Phowys). 

• Fel rhan o’r Strategaeth Weithredu, cynigir y caiff Cynlluniau Comisiynu 
Blynyddol eu datblygu ar gyfer y tair blwyddyn ariannol er mwyn cyfleu 
sut y caiff gweithgarwch ei gomisiynu a’i ddarparu dan y blaenoriaethau 
buddsoddi a rhaglen Lluosi.  Y cynlluniau hyn fydd yr offeryn allweddol 
er mwyn cyfathrebu ynghylch amserlenni ar gyfer galwadau prosiectau.  
Yn ogystal, bydd y dull gweithredu hwn yn caniatáu i sefydliadau a 
gwasanaethau flaen-gynllunio gweithgarwch datblygu.  Ceir nifer o 
ystyriaethau a fydd yn dylanwadu ar ddyrannu’r gwariant ar draws y 
gwahanol flynyddoedd cyllidebol a’r blaenoriaethau buddsoddi, a chaiff 
y rhain eu cyfleu ymhellach yn y Cynlluniau Comisiynu blynyddol. 

 
• Mae gan UKSPF yng Nghanolbarth Cymru nifer o lwybrau comisiynu 

posibl i gynorthwyo wrth gyflawni prosiectau, gan gynnwys darpariaeth 
fewnol gan Awdurdodau Lleol, galwadau/gwahoddiadau agored, caffael 
a chomisiynu strategol. 

 
2.3 Gan ddibynnu ar amserlenni cymeradwyo Llywodraeth y DU, a threfniadau a 

wneir gan y ddau Gyngor, rhagwelwn y gweithredir y rhaglen fel a ganlyn: 

2.3.1 Blwyddyn 1 (2022/23) Oherwydd yr oedi cyn cymeradwyo’r cyllid, bydd 
yn rhaid i brosiectau a ariannir yn ystod y flwyddyn ariannol hon gynnwys 
ffocws cryf ar y gallu i gyflawni.  Bydd capasiti datblygu ac amseroedd 
rhagbaratoadol byr yn golygu y bydd gofyn i Awdurdodau Lleol ac unrhyw 
bartneriaid cysylltiedig fwrw golwg realistig ar y gwariant presennol/a 
ymrwymwyd y bydd modd ei ôl-gefnogi, yn ychwanegol i gefnogi unrhyw 
weithgarwch newydd. 

Er mwyn cyflymu’r gwariant a sicrhau na fydd Ceredigion yn colli unrhyw arian, 
caiff gwariant Blwyddyn 1 ei neilltuo yn bennaf i ddarpariaeth fewnol 
prosiectau’r Cyngor y maent naill ai wedi cychwyn yn barod neu y maent yn 
gallu symud yn gyflym.  Byddai’r prosiectau hyn yn cael eu cymeradwyo trwy 
awdurdod dirprwyedig gan Arweinydd y Cyngor, Deiliad Portffolio yr Economi 
ac Adfywio, Swyddog A151 a’r Cyfarwyddwr(cyfarwyddwyr) Corfforaethol. 
Y bwriad yw agor galwad allanol fach am geisiadau a fydd yn cynnwys ffocws 
hefyd, cyn gynted ag y bo hynny’n ymarferol bosibl eleni.  Bydd cwmpas a 
graddfa yr alwad hon yn ddibynnol ar amserlenni a’r gallu i sefydlu’r 
bartneriaeth leol a pharatoi cytundebau cyllido. 
Mae’r ddau Awdurdod Lleol (gan gynnwys Cyngor Sir Ceredigion fel yr 
Awdurdod Arweiniol), yn cadw’r hawl i adolygu’r trefniadau hyn er mwyn 
sicrhau rheolaeth unrhyw danwariant posibl ym Mlwyddyn 1, a’i liniaru gymaint 
ag y bo modd. 

2.3.2 Blwyddyn 2 (2023/24) Cyflawnir prosiectau mwy arwyddocaol.  
Cyhoeddir galwadau mwy o faint am gyllid, ac ystyrir prosiectau a fydd yn para 
2 a 3 blynedd.  Wrth i’r gweithgarwch a gyflawnir o fewn rhaglenni UE sy’n 
bodoli eisoes ddechrau tynnu at ei derfyn yn ystod 2023, bydd ffocws clir ar 
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drefniant pontio wedi’i reoli i UKSPF, gyda dull gweithredu strategol tuag at 
ddarpariaeth y mae angen ei gadw, ei siapio o’r newydd a’i ddatgomisiynu, gan 
gofio tirlun cyllid a darpariaeth Strategol Llywodraeth Cymru hefyd. 

2.3.3 Blwyddyn 3 (2024/25) Gwelir rhan fwyaf o’r cyflawni yn ystod blwyddyn 
3.  Ni fydd unrhyw gyllid UE ar gael mwyach, felly gwelir cynnig craidd UKSPF 
yn ystod blwyddyn o ran y blaenoriaethau buddsoddi ar draws yr economi leol.  
Bydd Blwyddyn 3 yn hollbwysig hefyd wrth gynllunio ar gyfer y cyfnod ar ôl mis 
Mawrth 2025, a mapio cyfleoedd ac anghenion yn y dyfodol. 

2.4 Llywodraethu:  Er y bydd Cyngor Ceredigion yn cyflawni rôl yr Awdurdod Lleol 
Arweiniol er mwyn gweinyddu UKSPF, bydd y broses o wneud penderfyniadau 
am brosiectau Ceredigion yn digwydd yn lleol. 

Bydd angen cyflwyno cynigion i Bartneriaeth adfywio lleol a fydd yn cynnwys    
cynrychiolwyr o’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ym mhob 
ALl er mwyn sicrhau cymeradwyaeth.  Ystyrir defnyddio Grŵp Gweithredu 
Lleol presennol Cynnal y Cardi, gan gynnwys aelodau ychwanegol er mwyn 
bodloni gofynion UKSPF fel partneriaeth leol Ceredigion. 
Rhoddir rhestr o’r sefydliadau a awgrymir yn Atodiad 2. 
2.4.1 Cyflawnir gweithgarwch cydlynu a rheoli cronfa strategol ar lefel 
ranbarthol, gan roi ystyriaeth briodol i strwythurau llywodraethu rhanbarthol 
sy’n bodoli eisoes.  Bydd y model hwn yn sicrhau bod penderfyniadau lleol yn 
cael eu gwneud er mwyn caniatáu cynigion i gefnogi anghenion lleoedd yng 
Nghanolbarth Cymru, ond gan weithio o fewn fframwaith strategol cyffredinol i 
sicrhau ei fod yn alinio gyda ac yn cyd-fynd gyda mentrau a chyllid arall (e.e.  
y Fargen Twf, y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a darpariaethau rhanbarthol 
neu genedlaethol eraill).  Bydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru yn ystyried 
prosiectau rhanbarthol. 
2.4.2 Bydd swyddogion yn adolygu’r gofynion gan Lywodraeth y DU pan gaiff 
y Memorandwm Dealltwriaeth gyda Chyngor Ceredigion ei gwblhau, a phan 
gaiff y CLG rhwng Ceredigion a Phowys eu drafftio – bydd y rhain yn gosod ac 
yn cytuno ar y gofynion llywodraethu rhanbarthol.  Mae hyn yn debygol o fod 
ar ffurf bwrdd rhaglen swyddogion, gan adrodd er gwybodaeth i grŵp 
gwleidyddol rhanbarthol. 
2.4.3 Caiff ffurflen gais a meini prawf asesu eu datblygu mewn partneriaeth â 
Chyngor Ceredigion.  Ystyrir prosiectau ar sail y canlynol: 

 
1. Ffit Strategol – yn erbyn strategaethau a chynlluniau lleol/rhanbarthol ac 

UKSPF  

2. Y gallu i’w cyflawni – gan gynnwys cerrig milltir, risgiau, diwydrwydd 

dyladwy, profiad  

3. Effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd – gan gynnwys allbynnau a 

chanlyniadau, gwerth am arian, monitro a gwerthuso. 
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2.5 Lluosi:  mae Cynghorau Powys a Cheredigion wedi mynegi pryderon am 
gwmpas a graddfa dyraniad Lluosi i Ganolbarth Cymru.  Adleisir y pryderon 
hyn gan Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru, ac mae’r 4 rhanbarth wedi 
dangos gorwariant o 50%, 10% a 5% dros y rhaglen 3 blynedd. 
 

2.6 Yn ogystal, mae pob Awdurdod Lleol yng Nghymru wedi gofyn am gwmpas 
ehangach ar Lluosi, nid yn unig er mwyn ystyried rhifedd oedolion, ond hefyd 
er mwyn ystyried sgiliau digidol a llythrennedd.  Bydd hyn yn galluogi’r 
Awdurdodau Lleol i ddatblygu a darparu ymyriadau addas i’w cymunedau.  Hyd 
yn hyn, ni chafwyd unrhyw adborth nac ymateb ffurfiol – ac mae’n debygol iawn 
na fydd unrhyw wariant ar yr elfen hon yn ystod Blwyddyn 1 o ganlyniad. 

 

3. GOBLYGIADAU O RAN ADNODDAU  
 
3.1 Byddai angen i swyddogion yn y ddau Awdurdod Lleol ddatblygu’r cynigion 

manwl ynghylch strwythur a maint y tîm, ond byddai’r egwyddorion fel a ganlyn: 
• Tîm Rhanbarthol:  mor fach ag y bo modd, i gyflawni’r gwaith o reoli a 

gweinyddu’r gronfa yn gyffredinol, yr aliniad strategol a rhyngwyneb y 
Llywodraeth.  Nodir a chytunir ar y trefniant o neilltuo adnoddau i’r 
awdurdod arweiniol (Cyngor Ceredigion) gyda Phowys, o ran yr hyn sy’n 
angenrheidiol er mwyn iddo gyflawni rôl yr awdurdod arweiniol. 

• Timau Lleol:  ychwanegu capasiti cyflawni lleol i’r ddau dîm Datblygu 
Economaidd yng Ngheredigion a Phowys.  Byddai’r timau hyn yn helpu 
i gynnull eu partneriaethau lleol, cynnal gweithgarwch ymgysylltu gyda 
rhanddeiliaid a’r gymuned, a chynorthwyo darpariaeth prosiectau.  
Byddent yn gweithio gyda’i gilydd ac wrth ymyl ei gilydd, a’r tîm 
rhanbarthol, er mwyn sicrhau darpariaeth lwyddiannus y gronfa. 

• Swm yr Haenen Uchaf:  swyddogion i ddatblygu’r manylion ynghylch 
y gofynion o ran adnoddau a’r cyllid sydd ar gael – ond er mwyn sicrhau 
ei fod yn cyd-fynd gyda disgwyliadau Llywodraeth y DU, dylid gosod 
uchafswm o 4%.  (Bydd pob awdurdod lleol arweiniol yn gallu defnyddio 
hyd at 4% o’u dyraniad fel rhagosodiad er mwyn gwneud y gwaith 
angenrheidiol o weinyddu’r Gronfa, megis asesu prosiectau, contractio, 
monitro a gwerthuso ac ymgysylltu parhaus gyda rhanddeiliaid.  

 
3.2 Byddai gofyn i Swyddog Adran 151 Cyngor Sir Ceredigion gymeradwyo 

hawliadau a chymeradwyo’r broses er mwyn cael cronfeydd dan drefniant 
rhanbarthol ar ran y ddau Awdurdod Lleol.  Datblygir Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth i bennu cynllun dirprwyo priodol gyda swyddog A151 Powys – 
wedi’i gyfuno â’r Strategaeth Weithredu sy’n nodi’r trefniadau rheoli a 
llywodraethu ar gyfer y gronfa. 
 

Lles Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

A gwblhawyd Asesiad o’r Effaith 
Integredig?  Os na, nodwch pam 
ddim  

Cynhaliwyd yn 
flaenorol ar gyfer y 
Cabinet ar 26/07/22 

Crynodeb:  Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda 
Chyngor Sir Powys i gynllunio a chyflawni Cronfa Ffyniant 
Gyffredin y DU.  Cynlluniwyd y polisi a’r ymyriadau ar lefel 
y DU. 
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Disgwylir i’r Cyngor gydweithio gyda Phowys i nodi a 
chytuno ar restr o ymyriadau sy’n creu Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol.  Tynnwyd manylion hwn o asesiadau a 
Strategaethau Corfforaethol sy’n bodoli eisoes (Asesiad 
Llesiant Lleol). 
 
Mae UKSPF yn caniatáu nifer o effeithiau cadarnhaol – 
datblygir manylion y rhain wrth i’r prosiectau gael eu 
datblygu.  Mae’r Cyngor yn defnyddio strategaethau a 
chynlluniau sy’n bodoli eisoes a’r gwaith cyfredol ar 
asesiadau lles er mwyn helpu i gyfrannu at y cynllun lefel 
uchel presennol. 
 
Tymor hir: Mae UKSPF yn gronfa 3 blynedd rhwng 

21-22 a 24-5.  Mae’n cynnig y cyfle i 
Wasanaethau symud blaenoriaethau 
presennol yn eu blaen o fewn 
strategaethau a chynlluniau corfforaethol 
yn y tymor byr-canolig sy’n gweithio tuag 
at gyflawni ein blaenoriaethau hirdymor. 

Cydweithio: Mae UKSPF yn gorchymyn gwaith 
partneriaeth ac ymgysylltu arwyddocaol 
yng nghynllun y Cynllun Buddsoddi 
Rhanbarthol, a gyda hynny, wrth gyflawni. 

Cyswllt: Mae UKSPF yn gorchymyn cyswllt 
arwyddocaol wrth gynllunio’r Cynllun 
Buddsoddi Rhanbarthol, a gyda hynny, 
wrth gyflawni.  Mae gweithio mewn 
partneriaeth yn ofyniad allweddol UKSPF. 

Atal: Mae UKSPF yn caniatáu nifer o gyfleoedd 
i weithio mewn ffordd gadarnhaol tuag at 
leihau galwadau gwasanaeth yn y dyfodol 
– fodd bynnag, nid yw graddau hyn yn 
hysbys nes y caiff prosiectau eu datblygu. 

Integreiddio: Mae prosbectws UKSPF a’r cyfleoedd a 
gynigir gan y cynllun buddsoddi 
rhanbarthol arfaethedig yn cynnig nifer o 
gyfleoedd i integreiddio a chyd-fynd gyda 
strategaethau a chynlluniau corfforaethol 
sy’n bodoli eisoes. 
 

Argymhellion: 1. Nodi cyhoeddiad Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol 
Canolbarth Cymru  

2. Cymeradwyo trefniadau gweithredu a chyflawni 
arfaethedig y Gronfa fel y nodir yn Adran 3 yr 
adroddiad. 

3. Cymeradwyo bod Swyddog Adran 151 Cyngor 
Ceredigion yn cael y cyllid gan Lywodraeth y DU ar ran 
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Canolbarth Cymru, a llofnodi Memorandwm 
Dealltwriaeth y Gwasanaeth gyda Llywodraeth y DU, 
ynghyd â’r trefniadau gweithredu sy’n deillio o hyn yng 
Ngheredigion. 

4. Rhoi awdurdod dirprwyedig i Swyddog Adran 151 
Cyngor Ceredigion, wrth ymgynghori gyda’r Swyddog 
Monitro, i ddrafftio a chyhoeddi Cytundeb Lefel 
Gwasanaeth gyda Chyngor Powys – gan bennu cynllun 
dirprwyo ac awdurdodi priodol er mwyn gweithredu’r 
gronfa yn lleol 

 
Rhesymau dros y 
penderfyniad: 

Caniatáu i Gyngor Sir Ceredigion symud ymlaen gyda 
Chyngor Sir Powys i gael Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a 
bod swyddogion yn gallu gwneud trefniadau gweithredu cyn 
gynted ag y bo modd.  
 

Trosolwg a Chraffu: 
 

Amherthnasol 

Fframwaith Polisi: 
 

Amherthnasol – Polisi a Chyllid Llywodraeth y DU  

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Rhoi hwb i’r Economi (yn Bennaf) – ond gyda gweithgarwch 
sy’n cefnogi’r 4 Flaenoriaeth Gorfforaethol. 

Goblygiadau Cyllid 
a Chaffael: 

Ceir trafodaeth barhaus rhwng Cyllid a Chaffael a’r Economi 
ac Adfywio ynghylch y gofynion capasiti er mwyn cyflawni 
rôl yr awdurdod arweiniol.  Cynigir mewn enw y defnyddir 
elfen ar ffurf haen uchaf o’r gronfa er mwyn sicrhau capasiti 
– fodd bynnag, mae angen trafod hyn a phenderfynu arno 
gyda Phowys a’r trefniadau gweithredu manwl. 
 

Goblygiadau 
Cyfreithiol: 
 

Llofnodir Cytundeb Lefel Gwasanaeth gan y ddau 
awdurdod yn nodi’r trefniadau partneriaeth.  Ceisir 
awdurdod dirprwyedig i’r Swyddog Monitro a’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol dros yr Economi ac Adfywio i gyhoeddi a 
chytuno ar CLG gyda Chyngor Powys. 
 

Goblygiadau 
Staffio: 
 

Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi symud ymlaen i recriwtio 
a chynnal y Rheolwr Rhanbarthol ar sail risg.  Adeg 
ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae’r broses hon yn mynd 
rhagddi. 
 
Yn ogystal, mae Cyngor Sir Ceredigion yn ymrwymo i 
sicrhau capasiti lleol digonol i gynorthwyo datblygiad y 
prosiect a’i ddarpariaeth yn lleol trwy gyfrwng cynigion 
ailstrwythuro yr Economi ac Adfywio a chapasiti presennol 
y tîm. 
 

Goblygiadau eiddo / 
asedau: 

Dim yn uniongyrchol – efallai y bydd gan rai prosiectau a 
gynigir oblygiadau – ond bydd yn rhaid iddynt nodi’r rheini 
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 fel rhan o’u datblygiad/cymeradwyaeth eu hunain trwy 
gyfrwng gweithgarwch llywodraethu mewnol y cytunwyd 
arno, os yw hynny’n berthnasol. 
 

Risg(iau):  
 

Bydd hon yn rhaglen gyllid sylweddol ar draws Canolbarth 
Cymru, a bydd gofyn iddi gael ei chofrestr risg penodedig ei 
hun. 
 
Ar yr adeg hon, mae’r prif risgiau strategol fel a ganlyn: 

• Oedi pellach cyn sicrhau cymeradwyaeth a 
chytundebau gan Lywodraeth y DU. 

• Risg i enw da y Cynghorau – gan ddarparwyr allanol 
sy’n dymuno cyflawni, ond nad yw’r cyllid wedi 
cyrraedd neu gael ei gadarnhau eto. 

• Risgiau cyflawni – oherwydd bod amserlenni wedi 
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caiff rhywfaint o’r cyllid ei golli. 
 

Pwerau Statudol: 
 

Caiff cyllid ei ddarparu gan Lywodraeth y DU trwy Ddeddf 
Marchnadoedd Mewnol y DU yn uniongyrchol. 
 

Papurau Cefndir: 
 

Adroddiad Cabinet Blaenorol 26/07/22 
 
Gellir cael gwybodaeth bellach am UKSPF ar wefan 
Llywodraeth y DU:  
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU:  prosbectws - GOV.UK 
(www.gov.uk) 
 

Atodiadau: Atodiad 1 - Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol UKSPF 
Canolbarth Cymru  
Atodiad 2 - Partneriaeth Lleol Ceredigion Arfaethedig  
 

Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 
 

Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi ac Adfywio  
 

Swyddog Adrodd: Carwyn Jones-Evans, Rheolwr Twf a Datblygiadau Mawr  
 

Dyddiad: 06/12/22 
 



Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol y Canolbarth
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-25

FERSIWN 1 – HYDREF 2022



Bydd gweithredu'r cynllun hwn yn llwyddiannus yn
galluogi'r Canolbarth i gyflymu ein huchelgeisiau
economaidd ac ychwanegu gwerth pellach eto i
fuddsoddiadau parhaus ar lefel ranbarthol a lleol.

Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol y Canolbarth
Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-25

Tudalen 2



CYNNWYS
Tu da le n

1. Rhagair Arweinwyr

2. Cyflwyniad

3. Cyfleoedd a Heriau ar draws y Canolbarth

a. Cymunedau a Lle
b. Cefnogi Busnesau Lleol
c. Pobl a Sgiliau
d. Rhaglen Lluosi

4. Blaenoriaethau buddsoddi a chanlyniadau wedi'u targedu

5. Egwyddorion gweithredu a chyflawni

6. Beth ddylem ni ei wneud nawr?

7. Cysylltiadau

5

7

8-16
17-23
24-28

28

29-42

43-45

46

47

4



RHAGAIR
Mae Cynghorau Ceredigion a Phowys wedi bod o blaid cyfleoedd a photensial twf y Canolbarth ers tro byd, ochr yn ochr ag amlygu rhai o'r
anghydraddoldebau sy’n wynebu ein cymunedau. Mae gennym ein rhwystrau a'n heriau, ac mewn cyfnod economaidd ansicr – mae’r pwysau sy’n
wynebu ein busnesau a’n cymunedau yn sylweddol. Fodd bynnag, rydym wedi ymrwymo'n llwyr i weithio ochr yn ochr â'n cymunedau a'n partneriaid, 
a gyda nhw, i ymateb i heriau heddiw, wrth ddatblygu atebion parhaol ar gyfer y dyfodol.

Mae ein huchelgais yn glir. Hoffem weld economïau Ceredigion a Phowys yn ffynnu ac yn ehangu ar bob lefel. O'n trefi a’n cymunedau, i’n
gwasanaethau sylfaenol, ein pobl ifanc a’n cymuned o fusnesau ar draws y rhanbarth. Mae cael lle diogel i fyw, incwm da ac amgylchedd rhagorol
gyfystyr â sicrhau bod ein hardal yn lle gwych i’w mwynhau, i fyw a gweithio ynddi.

Ni fydd hon yn dasg hawdd. Fodd bynnag, mae gennym drefniadau partneriaeth hirsefydlog a phartneriaid cyflawni hynod alluog. O'n
partneriaid mewn trefi a chymunedau, mentrau gwirfoddol a chymdeithasol, a sector preifat amrywiol a gwydn – mae gennym y gallu i weithio ar bob 
lefel i wella canlyniadau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol yn y Canolbarth.

Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei chyflawni a’i gweinyddu’n lleol yn y ddwy Sir, ond o fewn y trefniadau partneriaeth rhanbarthol
sydd gennym ar waith gyda Tyfu Canolbarth Cymru. Bydd partneriaethau cryf yn sicrhau bod anghenion a blaenoriaethau lleol yn cael eu diwallu o'r
cyllid. Yn rhanbarthol, byddwn yn gweithio gyda’n strwythurau partneriaeth presennol i sicrhau ein bod yn nodi ac yn dyrchafu ein huchelgeisiau
strategol – i gydweithio er mwyn darparu mwy o effaith barhaol ar gyfer y dyfodol.

Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn gweithio ochr yn ochr â buddsoddiadau a phartneriaethau presennol, fel Bargen Twf y Canolbarth a’r
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol. Bydd hefyd yn gweithio ochr yn ochr â'r rhaglenni a ariennir gan Ewrop, wrth iddynt dynnu at eu terfyn yn 2023; a’r
gyfres o gyllid presennol gan y Cyngor a Llywodraeth Cymru i gefnogi ein pobl a’n cymunedau.

Felly, mae'r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol wedi'i ddarparu i roi cymorth yn y meysydd hynny, i greu newid, ac ategu ato, lle nad yw
cyllid presennol yn gallu gwneud hynny. Mae blaenoriaethau a natur y gronfa yn golygu bod cyfleoedd enfawr i sbarduno twf economaidd, ond gyda
chydwybod gymdeithasol ac amgylcheddol gref. Mae’r cynllun wedi’i lywio’n helaeth gan ein hasesiadau o lesiant lleol a chynlluniau a strategaethau
presennol ar lefel leol. Mae'r rhain yn gosod sylfeini'r cynllun hwn – y byddwn nawr am ei wireddu gyda chi i gyd er mwyn gwella ein rhanbarth
ymhellach.

Y Cynghorydd James Gibson-Watt,
Arweinydd Cyngor Sir Powys

Y Cynghorydd Bryan Davies,
Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion
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CYFLWYNIAD
Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn brif sail i agenda Ffyniant
Bro Llywodraeth y DU ac yn elfen arwyddocaol o’i chefnogaeth i
leoedd ar draws y DU.

Mae'n darparu £2.6 biliwn o gyllid newydd i’w fuddsoddi’n lleol
erbyn Mawrth 2025, gyda phob ardal o’r DU yn cael dyraniad gan
y Gronfa drwy fformiwla ariannu yn hytrach na chystadleuaeth.

Prif nod Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yw meithrin balchder
mewn lle achynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU.

Bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cefnogi ymrwymiad
ehangach Llywodraeth y DU i wella pob rhan o'r DU drwy gyflawni
bob un o’r amcanion ffynnu:
• Hybu cynhyrchiant, cyflog, swyddi a safonau byw drwy dyfu’r

sector preifat, yn enwedig yn y mannau hynny lle maent
ymhell ar ei hôl hi

• Lledaenu cyfleoedd a gwella gwasanaethau cyhoeddus, yn
arbennig yn y lleoedd hynny maent wanaf

• Adfer ymdeimlad o gymuned, balchder lleol a pherthyn, yn
enwedig yn y lleoedd hynny maent wedi eu colli

• Grymuso arweinwyr a chymunedau lleol, yn enwedig yn y 
lleoedd hynny heb alluoged lleol

• Trwy'r Rhaglen Lluosi, cynyddu lefelau rhifedd gweithredol yn y 
boblogaeth oedolion (Rhaglen rhifedd i oedolion a gyhoeddwyd
gan Lywodraeth y DU fel rhan o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU 
yw Lluosi.)

Mae'r ddogfen hon yn nodi'r blaenoriaethau ar gyfer
buddsoddi'r £42.4m o ddyraniad Cronfa Ffyniant Gyffredin y 
DU yn y Canolbarth dros y tair blynedd nesaf (mis Ebrill
2022 i fis Mawrth 2025).

Mae wedi cael ei llywio gan ein strategaethau economaidd
lleol ac asesiadau Llesiant, dogfennau ac astudiaethau
rhanbarthol, gwersi a ddysgwyd o rowndiau ariannu blaenorol
ac ymgysylltu’n sylweddol â rhanddeiliaid.

(a) Cymunedau a Lle

(b) Cefnogi Busnesau Lleol

(c) Pobl a Sgiliau

(d) Rhaglen Lluosi

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 5

Fel y nodir yng nghanllawiau’r Gronfa Ffyniant Gyffredin, 
bydd Ceredigion a Phowys yn cyflawni eu dyraniadau
Cronfa Ffyniant Gyffredin drwy fuddsoddi ar draws y 
meysydd blaenoriaeth buddsoddi a restrir isod;

https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus/uk-shared-prosperity-fund-prospectus


Mae gweddill y ddogfen hon yn rhoi gwybod am gyd-destun economaidd a chymdeithasol y blaenoriaethau buddsoddi hyn, gan
nodi ein heriau a’n cyfleoedd sydd, yn eu tro, yn sail i’r ymyriadau a ddewiswyd.

Bydd y ddogfen hefyd yn nodi gwariant disgwyliedig dangosol pob un o'r ymyriadau a ddewiswyd, yn ogystal â'r canlyniadau a’r
allbynnau rydym yn disgwyl eu gweld yn cael eu cyflawni yn gyfnewid am y buddsoddiad.

Pwyntiau
Allweddol

• Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn rhan o gyfres o gyllid gan
Lywodraeth y DU fel rhan o'i Pholisi Ffyniant Bro.

• Er ei bod yn olynu Cyllid Ewrop, nid yw’n cymryd lle unrhyw gronfa
benodol yn llwyr.

• Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'i chynllunio i feithrin
balchder mewn lle a grymuso cymunedau lleol. Mae ganddi gyfran
uchel iawn o wariant refeniw, gyda swm bach o gyllid cyfalaf.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
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CYFLEOEDD A HERIAU 
AR DRAWS Y CANOLBARTH

Cyflwyniad i’r Canolbarth
Mae economi’r Canolbarth yn aml yn cael ei nodweddu fel rhanbarth mawr a gwledig yn bennaf, ac yn 39% o dirfas Cymru,
ond dim ond tua 7% o'r boblogaeth. Mae'n adnabyddus am ei harddwch naturiol, ei hunaniaeth ddiwylliannol gref a'i dreftadaeth.

Mae'n llai adnabyddus fel rhanbarth o gyfleoedd economaidd heb eu cyffwrdd - lle mae cyfraddau goroesi busnesau’n uwch na
chyfartaledd Cymru; lle mae ein hasedau naturiol ac academaidd yn cynnig dewis amlwg ar gyfer ymchwil flaengar, gan ddarparu
cyfleoedd cryf i greu clystyrau diwydiannol newydd; lle mae marchnad lafur gref ond amrywiol lle mae ein canlyniadau addysgol
yn gyson yn rhai o'r goreuon yng Nghymru’ – gyda chysylltiadau cymudo strategol o fewn a thu allan i’r rhanbarth i rannau eraill o 
Gymru a thros y ffin i Loegr.

Mae daearyddiaeth economi’r Canolbarth yn rhan hanfodol o ysgogi a chefnogi twf rhyngranbarthol ledled Cymru a’r
DU, lle mae cyfanswm ei effaith economaidd yn fwy na chyfanswm ei rannau unigol. Mae'r rhanbarth yn ffinio â gogledd a de
Cymru, yn ogystal â siroedd Swydd Amwythig a Swydd Henffordd yn Lloegr. Mae effaith rhanbarthau eraill ar economi’r
Canolbarth yn
hanfodol ac mae angen cynlluniau sy’n adlewyrchu'r gyd-ddibyniaeth hon.

Mae gan economi’r rhanbarth ei heriau wrth fynd i’r afael â’r gwendidau strwythurol sy’n llesteirio potensial ein
trigolion a busnesau i ffynnu ar hyn o bryd. Mae cysylltedd gwael, gwerth ychwanegol gros isel y pen, seilwaith sgiliau
cyfyngedig, cyfyngiadau grid a diffyg seilwaith cefnogi busnes i gyd yn chwarae eu rhan wrth gyfyngu ar botensial y rhanbarth i
fanteisio ar ein cyfleoedd.

Ar lefel ranbarthol, datblygwyd cyd-destun strategol cryf ar y cyd â phartneriaid allweddol i helpu i adnabod
cyfleoedd sy’n seiliedig ar le a fydd o fudd i gymunedau a thrigolion. Yn ogystal â ‘Chynllun Economaidd Strategol Gweledigaeth
ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru’ – sy’n pennu’r cyfeiriad ar gyfer ymyriadau rhanbarthol, gan gynnwys Bargen Twf y Canolbarth
– mae partneriaid rhanbarthol wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru o safbwynt datblygu Fframwaith Economaidd
Rhanbarthol Canolbarth Cymru a’r Fframwaith ar gyfer Buddsoddi Rhanbarthol, er mwyn sicrhau cysondeb a gweledigaeth glir. 
Mae gan y Canolbarth hefyd ei Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol ei hun sy'n tyfu o nerth i nerth.
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CYMUNEDAU A LLE
Mae rhanbarth y Canolbarth yn cynnwys ardaloedd
Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys. Mae hefyd yn
cynnwys y rhan fwyaf o Barc Cenedlaethol
Bannau Brycheiniog ac mae'n gartref i ~ 205,000 o bobl. 

Dyma ranbarth mwyaf gwledig Cymru ac mae’n cynnwys
ucheldiroedd helaeth, mynyddoedd Cambria, y Mynydd
Du, Bannau Brycheiniog ac arfordir godidog.

Mae'r boblogaeth wedi'i gwasgaru ar draws trefi
marchnad, pentrefi ac ardaloedd gwledig y rhanbarth.

• Mae gan y Canolbarth gyfoeth o asedau ac adnoddau naturiol eithriadol, 
o borthladdoedd a dyfrffyrdd i fynyddoedd a thirweddau dynodedig, sydd
i gyd yn cyfrannu at gynnig twristiaeth rhagorol. Mae hefyd yn gartref i
glytwaith o drefi marchnad bywiog a chymunedau gwledig gwydn. Mae 
gan y Canolbarth dreftadaeth ddiwylliannol gref a chyfran uchel o 
siaradwyr Cymraeg.

• Mae 40.1% o boblogaeth y Canolbarth yn gallu siarad Cymraeg –
cynnydd o 6% ers 2009.

• Mae mynediad at asedau diwylliannol a chyfranogi mewn diwylliant, 
treftadaeth a chwaraeon yn gysylltiedig ag ymdeimlad cynyddol o le ac 
undod. Mae cyfranogi mewn gweithgareddau a digwyddiadau
celfyddydol yn gymharol uchel ym Mhowys yn ôl Arolwg Cenedlaethol
Cymru 2019/20 (71%) – yn gyferbyniad i hynny, roedd cyfradd cyfranogi
Ceredigion (66%) yn sylweddol is na
chyfartaledd Cymru o 70%.

(a)
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HERIAU ALLWEDDOL
Tlodi ac argyfwng costau byw

Mae gan ranbarth y Canolbarth lefel gymharol isel o
amddifadedd o'i fesur gyda Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 
(Malc), gyda Phowys yr ail leiaf o ran amddifadedd mewn ardal
Awdurdod Lleol yng Nghymru.

Fodd bynnag, nid yw mesurau ystadegol yn tueddu i ddal gwir
natur anfantais wledig. Mae tlodi yn y Canolbarth yn amrywio
ac yn aml yn guddiedig oherwydd natur wledig a demograffeg y
rhanbarth – felly nid yw’n arwain at grynodiadau amlwg
o dlodi mewn setiau data (ac eithrio o bocedi a nodwyd mewn rhai o’n
trefi mwy). Mae hyn yn aml yn cuddio materion amddifadedd gwledig o 
ran mynediad at wasanaethau, teimlo’n ynysig a thlodi tanwydd ar
draws y rhanbarth.

Mae’r Canolbarth yn wynebu
heriau sylweddol o ran tlodi
tanwydd gyda 17% a 14% o
aelwydydd yng Ngheredigion a
Phowys, yn y drefn honno, yn byw
mewn tlodi tanwydd. 

Nid yw ardaloedd sylweddol o’r
Canolbarth â chysylltiad â’r grid 
nwy, gyda 72% o eiddo yng
Ngheredigion a 52% ym Mhowys
heb gysylltiad â'r grid nwy. 

Mewn cyd-destun ehangach, mae
enillion cyfartalog ar gyfer trigolion y 
Canolbarth yn 5.5% yn is na
chyfartaledd Cymru ym Mhowys a 
12.2% yn is na chyfartaledd Cymru 
yng Ngheredigion, wedi’i waethygu
gan effaith tlodi tanwydd. 

Mae'r materion hyn wedi'u gwaethygu ymhellach gan yr
argyfwng costau byw presennol. Mae chwyddiant yn y DU 
yn codi, ac mae costau tanwydd, bwyd a thrafnidiaeth
cynyddol yn peri pryder i lawer ar draws y wlad.

Nid yw’r Canolbarth yn eithriad, mae costau byw mewn 
ardal mor wledig wedi bod yn ddrutach erioed. Mae'r rhan 
fwyaf o aelwydydd yn rhedeg o leiaf un car, ac mae biliau 
tanwydd yn uwch oherwydd trafnidiaeth gyhoeddus 
gyfyngedig, ac yn aml ceir tai hŷn, aneffeithlon a 
dibyniaeth ar danwydd ffosil i wresogi cartrefi.

Yn ddiweddar, bu cynnydd mewn ynni gyda mwy wedi'i
gynllunio ar gyfer hydref/gaeaf 2022. Bydd costau byw
cynyddol ynghyd â chyflogau llonydd yn rhoi pwysau ar
lawer o deuluoedd ledled y wlad.
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HERIAU ALLWEDDOL
Argyfwng hinsawdd a bioamrywiaeth

Newid hinsawdd yw her fwyaf allweddol ein hoes o hyd,
a chenedlaethau'r dyfodol.

Mae Asesiadau Llesiant y siroedd priodol yn dangos y gwerth mae pobl leol
yn ei roi ar eu hamgylchedd lleol a’r rôl hanfodol mae'n ei chwarae yn eu
llesiant, ond mae angen gweithredu’n gydgysylltiedig nawr i warchod yr
amgylchedd a lliniaru’r effeithiau ar yr amgylchedd a’r fioamrywiaeth o'n
cwmpas.

Er mwyn cyrraedd targedau Llywodraeth Cymru, ac i fod ar y trywydd iawn
ar gyfer sero net erbyn 2050, mae angen i’r Canolbarth leihau allyriadau o’i
system ynni o 55% erbyn 2035.

Mae modelu ynni sydd wedi'i gynnwys o fewn Cynllun Ynni Canolbarth
Cymru yn pennu targedau lefel uchel i gyflawni'r gostyngiad hwn, wedi'i
rannu fesul sector fel a ganlyn:

• Gostyngiad o 66% mewn allyriadau domestig;

• Gostyngiad o 48% mewn allyriadau masnachol
a diwydiannol;

• Gostyngiad o 54% mewn allyriadau trafnidiaeth ffordd. 

Mae Strategaeth Ynni Canolbarth Cymru yn amlinellu sawl blaenoriaeth
strategol ar gyfer y rhanbarth, gan gynnwys mynd ati i sicrhau bod 
gridiau trydan a nwy yn y rhanbarth yn addas ar gyfer dyfodol wedi’i
ddatgarboneiddio 100% ac uchelgeisiau i hybu’r defnydd o ynni
adnewyddadwy drwy gynhyrchu o’r newydd a storio.

Mae gan y Canolbarth sawl her allweddol i'w goresgyn i
ddatgarboneiddio ein system ynni gan gynnwys:

• Nifer fawr o eiddo oddi ar y grid yn cael eu gwresogi gan danwydd
ffosil (olew a nwy)

• Stoc adeiladau domestig a masnachol ynni-effeithlon
o ffabrig gwael yn arwain at filiau ynni uchel

• Lefelau uchel o dlodi tanwydd
• Dibyniaeth uchel ar ddefnyddio ceir preifat oherwydd pellteroedd

teithio gwledig hir 
• Cynnig trafnidiaeth gyhoeddus anfynych ac anneniadol.

Bydd sicrhau bod ein gridiau trydan a nwy yn addas ar gyfer
dyfodol wedi’i ddatgarboneiddio 100% yn gofyn am gynhyrchu mwy o 
ynni adnewyddadwy a’i storio, ochr yn ochr â chryfhau capasiti grid y 
Canolbarth.

Mae’r Canolbarth mewn sefyllfa unigryw i chwarae rhan allweddol
wrth bonito i sero net, gan gefnogi’r gwaith o gryfhau
sicrwydd ynni y DU, cynyddu perchnogaeth gymunedol, ac
ysgogi sgiliau gwyrdd rhanbarthol a datblygu cadwyn gyflenwi.
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HERIAU ALLWEDDOL
Cymru yw un o’r gwledydd yr effeithiwyd arni waethaf yn y byd o ran colli
bioamrywiaeth. Mae ymchwil gan Bartneriaeth Sefyllfa Byd

Natur yn amlygu bod un o bob chwe
rhywogaeth yng Nghymru dan fygythiad
difodiant.

Mae amrywiaeth gyfoethog rhywogaethau a
chynefinoedd y Canolbarth dan fygythiad
oherwydd rheolaeth anghynaliadwy tiroedd a 
choetiroedd amaethyddol, newid hinsawdd, 
rhywogaethau estron goresgynnol a llygredd
cynefinoedd dŵr
croyw.

Amlygodd yr Arolwg Llesiant hyn fel
pryder arbennig ymhlith trigolion
Ceredigion.

Fel rhan o’r Asesiad Sylfaenol o Safleoedd Gwarchodedig a gynhaliwyd yn
2020,mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ddigon o dystiolaeth ar hyn o 
bryd i bennu cyflwr tua 51% o’r nodweddion ar y safleoedd hyn yn
y Canolbarth (Powys a Cheredigion gyda'i gilydd).

O’r nodweddion hynny, amcangyfrifir bod 41% yn ‘ffafriol’, mae tua 57% yn
‘anffafriol’ a bron i 2% yn cael eu dinistrio. Mae'r wybodaeth hon yn awgrymu
bod ein cynefinoedd a’n rhywogaethau dan bwysau cynyddol ar draws y 
rhanbarth.

Mae Niwtraliaeth o ran Maethynnau ac asesiad CNC o Ardaloedd Cadwraeth
Arbennig (ACA) afonol yng Nghymru, yn enwedig mewn perthynas â 
ffosffadau, yn gwaethygu problemau colli cynefinoedd a rhywogaethau
ymhellach.

Yn y Canolbarth, mae afonydd Gwy a Theifi ill dwy wedi methu eu
targedau, gan arwain at sefydlu Byrddau Rheoli Maethynnau a
datblygu Cynlluniau Rheoli Maethynnau.

Mae'r gwaith hwn yn gofyn am ddatblygu sylfaen dystiolaeth sylweddol er 
mwyn mynd i'r afael ag iechyd afonydd ACA a sicrhau eu bod yn cael
statws ffafriol.

Yn ogystal, fe wnaeth darparu mannau chwarae awyr agored a 
mynediad cyffredinol at natur a mannau gwyrdd ddod i'r amlwg fel
blaenoriaeth allweddol ar ôl y pandemig. Mae angen rhagor o waith i
annog a galluogi pobl, heb ofod awyr agored preifat, neu oherwydd
diffyg trafnidiaeth neu anabledd, i gael mynediad at fannau gwyrdd
cyhoeddus yn eu cymunedau. Mae cyllidebau gostyngol
Awdurdodau Lleol blwyddyn ar ôl blwyddyn wedi golygu llai o
fuddsoddiad mewn cyfleusterau hamdden a chwaraeon – sydd wedi
arwain at nifer o gyfleusterau mewn cyflwr gwael/anhygyrch i'r gymuned.

Mae llifogydd yn berygl posibl i leoedd arfordirol a mewndirol yn y 
rhanbarth. Mae afonydd mawr, gan gynnwys afonydd Teifi, Wysg, Gwy a 
Hafren yn llifo trwy’r ardal. Mae ganddynt y potensial i orlifo mewn
cyfnodau o law trwm a bod yn ffynhonnell llifogydd mewn mannau eraill. 
Mae gan leoliadau arfordirol, gan gynnwys Aberystwyth, brofiad o 
stormydd yn peri i amddiffynfeydd arfordirol gael eu trechu. 
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HERIAU ALLWEDDOL
Cysylltedd

Mae cael gafael ar wasanaeth band eang a ffôn symudol o ansawdd da yn
hanfodol i fyw yn yr 21ain ganrif.

O gadw mewn cysylltiad â theulu a ffrindiau, i gael mynediad at wasanaethau
hanfodol fel siopa ar-lein ac ymgynghoriadau meddygol ar-lein; gall gwasanaeth
band eang a ffôn symudol fod yn benderfynydd pwysig o lesiant.

Yn hanesyddol, mae lefelau cysylltedd digidol yn y Canolbarth ar hyn o bryd
gryn dipyn y tu ôl i rannau eraill o Gymru a’r DU. Fodd bynnag, mae’r sefyllfa’n
gwella mewn rhai rhannau ac mae cyflwr cysylltedd
digidol yn amrywio'n fawr ar draws y rhanbarth.

Er syndod efallai, gwelir bod 20% o adeiladau Ceredigion yn derbyn Band 
Eang Ffeibr Llawn (y dechnoleg band eang gyflymaf a mwyaf dibynadwy), 
sydd yn uwch na rhanbarth y Canolbarth/De Orllewin Cymru (8.8%), 
cyfartaledd Cymru (7.5%) a chyfartaledd y DU i gyd (7.1%).

Fodd bynnag, ar yr un pryd mae yna nifer sylweddol o
eiddo sydd â chyflymder cysylltedd rhyngrwyd o lai na 10 Mbps.

Powys sydd â'r gyfradd uchaf o'r rhai na allant dderbyn 10mbs ymhlith
holl awdurdodau lleol Cymru. Yr ail uchaf yw Ceredigion gydag 11.5%.

Nid yw 21% o eiddo ym Mhowys yn gallu cyrchu cyflymder cysylltedd
rhyngrwyd 30 Mbps – y gyfradd uchaf ymhlith yr holl awdurdodau lleol yng
Nghymru. Yr ail uchaf eto yw Ceredigion gyda 19%.

Mae darpariaeth signal ffonau symudol yn fater cysylltedd
arall sydd angen sylw yn y Canolbarth.

Mae'n debyg i sefyllfa cysylltedd rhyngrwyd, gyda
rhai rhannau o'r rhanbarth yn gweld gwelliant.

Fodd bynnag, mae ‘ardaloedd digyswllt’ symudol o hyd. Yn ôl
OFCOM (OFCOM, 2020), siroedd y rhanbarth sydd
â'r lefelau uchaf o ddiffyg darpariaeth 3G dan do (5.8% o
Bowys, Ceredigion 6.3%).

Yma hefyd ceir y signal symudol 4G dan do gwaethaf
(Ni all 7.3% o eiddo Powys gael signal symudol 4G
dan do, Ceredigion 7.9%).
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HERIAU ALLWEDDOL
Adfywio Canol Trefi

Mae'r trefi marchnad sy'n elfen nodweddiadol o’r Canolbarth yn wynebu sawl her ar hyn o bryd.

Mae siopa stryd fawr dan bwysau wrth i ddiwylliant siopa ar-lein barhau i dyfu.

Mae natur newidiol gwaith - a gyflymwyd yn fawr gan y pandemig - yn golygu bod 
Busnesau a oedd i’w canfod yn draddodiadol ar y stryd fawr ar un adeg yn
symud i fodelau cyflawni gwahanol, gan adael adeiladau gwag sydd
angen eu llenwi.

Mae pwysigrwydd parhaus o ran rhoi sylw i hyfywedd y
farchnad eiddo masnachol. Mae hefyd angen canolbwyntio ar
wedd canol trefi ac amgylchedd y strydoedd.

Wrth i ni barhau i adfer o'r pandemig, mae yna
gyfle i ailddatblygu canol trefi, defnyddio
technoleg ddigidol ac adfywio'r profiad
siopa, gan adeiladu ar y gwaith rhanbarthol
a lleol a wnaed eisoes o ran
Cynlluniau Lleoedd Canol Tref,
Strategaethau Adfywio a
Marchnata a Chynlluniau
Gweithredu
Seilwaith Gwyrdd.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 13



CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Seilwaith Gwyrdd a Theithio Llesol

Mae Cynllun Trafnidiaeth ar y Cyd y Canolbarth yn nodi cyfleoedd amrywiol i gynyddu’r adegau y gellir rhannu dulliau o deithio’n
llesol ac i wella iechyd a llesiant y gymuned leol a pharhau i wella'r record diogelwch ffyrdd.

Mae angen datblygu teithio llesol a’r seilwaith gwyrdd ymhellach er mwyn hyrwyddo newid dulliau teithio a manteisio ar y nifer
cymharol uchel o deithiau cyflogaeth pellter byr. Fel ffaith, mae cyfran uchel o deithiau cymudwyr o fewn aneddiadau allweddol y 
Canolbarth yn llai na 5km ac mae'n bosibl y gellid gwneud hyn drwy ddulliau o'r fath. Mae hyn yn cynnwys yr angen i ddatblygu
rhwydweithiau beicio yn y dref, yn enwedig o fewn aneddiadau allweddol.

Er mwyn annog cerdded a beicio o fewn cymunedau a rhyngddynt, mae angen darparu llwybrau hygyrch a diogel. Yn aml
mae lled y ffyrdd yn gyfyngedig ac nid ydynt yn cynnwys llwybrau troed na digon o led ar gyfer lôn feiciau neu lwybr beicio
pwrpasol. Mewn llawer o gymunedau bach mae diffyg rhwydwaith troedffyrdd cysylltiedig, sydd ddim yn annog pobl i fynd ar
deithiau cerdded. Mae yna lawer o drefi a phentrefi lle bydd mynediad cerdded neu feicio cyfyngedig iawn i siopau, gwasanaethau
a gweithleoedd.

Cefnogir y cyfleoedd hyn gan Asesiadau Llesiant y siroedd perthnasol.
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Gwella cysylltedd digidol

Mae cysylltedd digidol gwell, o ansawdd da, a chyflymu ei ddefnydd yn hanfodol i drawsnewid economi’r Canolbarth a galluogi twf.

Bydd hyder mewn seilwaith digidol yn hanfodol i gefnogi buddsoddiad busnes yn y rhanbarth yn y dyfodol. Mae technolegau digidol yn
trawsnewid cyfleoedd cyfathrebu, gwasanaethau, dysgu a busnes ar gyflymder cynyddol. Mae technoleg ddigidol newydd fel 5G,
ynghyd â Rhyngrwyd Pethau, Deallusrwydd Artiffisial a dadansoddeg data â’r potensial i agor busnesau newydd a gwella bywydau
cymunedau.

Bydd buddsoddi mewn seilwaith digidol a chefnogi’r gwaith o fabwysiadu a manteisio ar dechnolegau digidol y genhedlaeth nesaf yn hollbwysig
i wella cynhyrchiant, manteisio ar arloesi a dod yn fwy cystadleuol fel rhanbarth. Bydd gwell cysylltedd yn peri bod 
busnesau’n cael mynediad at farchnadoedd, ffynonellau gwybodaeth, gwasanaethau a chyfleoedd yn y DU ac yn fyd-eang. Bydd ymyriadau
cyhoeddus yn allweddol i fynd i’r afael â meysydd anfasnachol sy’n annhebygol o gael buddsoddiad gan y sector preifat.

Bydd sicrhau mynediad at gysylltedd digidol o ansawdd da a chefnogi sgiliau digidol hefyd yn helpu i bontio’r ‘rhaniad digidol’ ac yn rhoi’r
rhyddid i bobl fyw a gweithio'n fwy hyblyg, wrth wneud y rhanbarth yn lle mwy deniadol i fyw ynddo. Bydd hefyd yn dileu cyfyngiadau ar dwf
busnes.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 15



CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Adeiladu ar ein Cynlluniau Canol Tref/Cynlluniau Lleoedd

Mae trefi a chymunedau ar draws ardaloedd Awdurdodau Lleol Ceredigion a Phowys wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth ers tro i ganfod
anghenion a chyfleoedd eu hardaloedd lleol. Mae hyn wedi bod yn rhan o'r agwedd at adfywio a chyllid lleol dros y blynyddoedd.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf datblygwyd ac adnewyddwyd cynlluniau adfywio canol trefi, marchnata, lle a seilwaith gwyrdd – sy’n rhoi
fframwaith da a chlir ar gyfer cyflawni.

Harneisio Potensial ein Gwirfoddolwyr

Mae cyfraddau gwirfoddoli yn tueddu i fod yn uwch mewn ardaloedd gwledig fel y Canolbarth ac mae grwpiau oedran hŷn hefyd yn fwy tebygol o 
wirfoddoli – mae 32.1% o bobl yn gwirfoddoli ym Mhowys.

Mae llawer o fanteision i wirfoddoli ac mae’n hyrwyddo cysylltiad a chydlyniant cymdeithasol, gan roi ymdeimlad o bwrpas a hyder i wirfoddolwyr, yn
ogystal â helpu i gysylltu ag eraill.

Bydd hyfforddiant a chefnogaeth benodol yn helpu'r sylfaen o wirfoddolwyr i ddatblygu sgiliau a gallu er budd
eu cymunedau lleol.
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CEFNOGI BUSNESAU LLEOL

Sylfaen economaidd gyfyng sydd gan y Canolbarth o’i chymharu
â rhanbarthau economaidd eraill yng Nghymru.

Nid yw sectorau allweddol fel amaethyddiaeth (37% o’r holl
fusnesau) yn perfformio cystal o ran cynhyrchiant.

Mae natur dymhorol y gyflogaeth hefyd yn gwneud y sefyllfa’n
fwy bregus.

- Mae’r Canolbarth yn cynnwys 12,660 o fusnesau sydd wedi'u
cofrestru ar gyfer TAW.

- Mae gan y sylfaen fusnes gyfran uchel iawn (>95%) o
ficrofusnesau (<10 o weithwyr) a'r lefelau uchaf o
hunangyflogaeth yng Nghymru.

- Dros y deng mlynedd diwethaf, mae twf yn nifer y
busnesau yn y rhanbarth wedi aros yn gymharol llonydd
ar 2% ac wedi llusgo’n sylweddol y tu ôl i Gymru a’r DU.

- Fodd bynnag, mae cyfraddau goroesi busnesau newydd
ar ôl 5 mlynedd gryn dipyn yn well yn y Canolbarth nag yn
Lloegr a Chymru.

- Mae ardal ddaearyddol fawr a natur wledig y Canolbarth
yn golygu bod dwysedd busnes hefyd yn sylweddol is
nag yng Nghymru a'r DU.

(b)  

Fodd bynnag, mae gan y Canolbarth gryfderau arbennig
o bwysig yn y sectorau gweithgynhyrchu gwerth uchel, 
twristiaeth ac amaethyddiaeth, bwyd a diod.
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HERIAU ALLWEDDOL
Yr heriau allweddol sy’n wynebu’r economi leol yw denu
busnesau newydd a thyfu busnesau presennol, creu mwy o
gyfleoedd am swyddi, a rhai sy’n talu’n well, darparu cyfleoedd i
bobl iau aros yn y rhanbarth, a chynyddu'r cyfartaledd
enillion yn y rhanbarth o gymharu â Chymru gyfan.

Mae angen parhau i gefnogi busnesau hefyd sy’n ceisio adfer o'r
pandemig.

Drwy fynd i'r afael â'r heriau hyn, byddwn hefyd yn cynyddu'r
lefelau hanesyddol isel o gynhyrchiant a gwerth ychwanegol gros. 
Yn arbennig Powys, sydd â'r gwerth ychwanegol gros isaf fesul
awr a weithir yn y DU ers 2008 (SYG, 2021).

Mae heriau eraill yn cynnwys natur gudd economi
wledig – mae cyflogaeth gymharol gref a data
diweithdra isel yn cuddio cyflogau isel a thangyflogaeth.

Mae’r data hunangyflogaeth a gweithio gartref uchel
ynghyd ag incwm isel yn cuddio tlodi gwledig, sy’n
destun pryder gwirioneddol ymhlith awdurdodau lleol a
llunwyr polisi.

Mae gan y rhanbarth hefyd sylfaen economaidd gul a bregus,sy'n
arwain at anghydbwysedd cyflogaeth a chynhyrchiant.

Y cyfranwyr gwerth ychwanegol gros mwyaf yw gweithgynhyrchu, 
eiddo tiriog a chyfanwerthu a manwerthu – tra bod amaethyddiaeth
yn cyflogi’r nifer fwyaf o bobl, mae'n cyfrannu llai o werth
ychwanegol gros.

Cefnogi a thyfu busnesau presennol

Dim ond 0.8% o fusnesau ar draws y Canolbarth sy'n cael eu
dosbarthu fel canolig neu fawr (50+ o weithwyr).

Os ydym am wireddu twf economaidd a chynyddu
cynhyrchiant, mae angen canolbwyntio ar gefnogi’r
busnesau hyn i uwchraddio i lenwi’r bwlch ‘canol coll’ a
darparu cyfleoedd gwaith o ansawdd, gan ategu at y 
ddarpariaeth bresennol a gyflwynir/a gynllunnir gan raglen
Busnes Cymru, i Gymru gyfan.
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HERIAU ALLWEDDOL
Creu amgylchedd busnes deniadol

Mae sicrhau’r cyflenwad a’r lleoliad cywir o ran tir ac eiddo cyflogaeth
i ddiwallu anghenion busnes yn elfen hanfodol o gefnogi
cystadleurwydd yr economi.

Mae'r farchnad safleoedd cyflogaeth ac eiddo yn y Canolbarth yn wahanol i
ranbarthau cyfagos. Mae'r rhan fwyaf o'r galw gan fusnesau sydd eisoes
wedi’u sefydlu yn y rhanbarth.

Cydnabyddir bod diffyg argaeledd a buddsoddiad mewn adeiladau
cyflogaeth modern a thechnegol ar draws y rhanbarth, gyda lefelau isel o 
ddatblygiad hapfasnachol a materion hyfywedd masnachol o ran
darpariaeth.

Mae methiant y farchnad yn gyrru bwlch hyfywedd wedi’i amcangyfrif o 
~60%, gyda mwy o waith manwl yn mynd rhagddo i sefydlu achos dros
fuddsoddiad rhanbarthol.

Mae angen ategu at y buddsoddiadau hyn mewn seilwaith a’u
cefnogi gydag ecosystem fusnes gefnogol.

Creu cyfleoedd gwaith sy'n talu'n well
a chynyddu enillion

- Mae tangyflogaeth, enillion isel a chyflogaeth dymhorol yn
parhau i fod yn heriau allweddol yn y Canolbarth.

- Roedd enillion wythnosol llawn amser cyfartalog er enghraifft
yn 93% o gyfartaledd y DU yn 2016 a 94% o gyfartaledd
Cymru yn 2019.

- Mewn cyd-destun ehangach, mae enillion cyfartalog ar gyfer
trigolion y Canolbarth yn disgyn 5.5% yn is na chyfartaledd
Cymru ym Mhowys a 12.2% yn is na chyfartaledd Cymru yng
Ngheredigion, gan waethygu effaith problemau fel tlodi
tanwydd.

Felly mae'n hanfodol creu cyfleoedd gwaith o safon uchel mewn
sectorau sy’n talu’n uchel er mwyn cynyddu enillion cyfartalog.
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HERIAU ALLWEDDOL
Cefnogi adferiad o'r pandemig

Oherwydd effaith digynsail Covid-19
ar fusnesau ledled y Canolbarth, mae
angen parhaus i gefnogi busnesau i
adfer o'r pandemig.

Er bod yr holl ddiwydiannau wedi cael eu
heffeithio’n andwyol, y llety tymhorol a
gwasanaethau bwyd sy'n ffurfio cyfran fawr
o economi’r Canolbarth a gafodd eu taro galetaf
gan y pandemig.

Mae llawer o fusnesau hefyd wedi cymryd mwy
o ddyled er mwyn goroesi'r pandemig, a
bellach angen addasu eu modelau busnes
ymhellach a chynyddu cynhyrchiant er mwyn
osgoi dod yn ‘fusnesau sombïaidd’ sydd methu
tyfu rhagor.

Oherwydd yr oedi gydag adrodd ar ddata, ac effaith ffactorau eraill
fel Brexit a rhyfel Wcráin, mae'n anodd rhagweld a
phriodoli unrhyw effaith tymor canolig a hir y bydd y pandemig yn ei chael
ar ddangosyddion economaidd eraill fel cyflogaeth.

Mae'r data yn rhoi darlun cymysg. Mae adroddiad effaith Covid gan
Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Canolbarth Cymru yn nodi bod lefelau
diweithdra yn y Canolbarth wedi cynyddu 0.7% ers y flwyddyn a ddaeth i
ben 31 Mawrth 2021.

Fodd bynnag, ar yr un pryd, mae lefelau Hawlwyr yn y Canolbarth wedi
gostwng o 1.5% i 3.1% rhwng Medi 2020 a Medi 2021.

Bydd yn hanfodol bod darpariaeth a ariennir o dan y Gronfa Ffyniant
Gyffredin yn gallu bod yn hyblyg i weddu anghenion lleol a rhanbarthol.

Mae gan y Canolbarth gryfderau arbennig o bwysig yn y sectorau
gweithgynhyrchu gwerth uchel, twristiaeth ac amaethyddiaeth, bwyd
a diod.

Mae yna hefyd strwythurau a mecanweithiau amrywiol ar waith
er mwyn i’r rhanbarth ymgysylltu â busnesau a sicrhau
darpariaeth cymorth busnes addas, fel Partneriaeth Sgiliau
Rhanbarthol Canolbarth Cymru a arweinir gan gyflogwyr, a 
Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Gwneud y Canolbarth y lle i ddechrau busnes

Dros y deng mlynedd diwethaf, mae twf yn nifer y busnesau yn y rhanbarth wedi aros yn gymharol sefydlog ar 2% ac wedi llusgo’n sylweddol
y tu ôl i Gymru (15%) a'r DU (27%).

Fodd bynnag, mae cyfraddau goroesi busnesau newydd ar ôl 5 mlynedd yn llawer gwell yn y Canolbarth nag ar gyfer Cymru a Lloegr, sy’n awgrymu
lefel o hyder a gwytnwch busnes y gellid manteisio arni. Mae cyfle yn bodoli yn hyn o beth i ddarparu cefnogaeth leol ac wedi'i thargedu i unigolion
sydd am ddechrau busnes, gan ategu at y cynnig cenedlaethol.

Sgiliau gwyrdd a datgarboneiddio

Mae datgarboneiddio a chynhyrchu ynni adnewyddadwy yn rhan bwysig o'r economi werdd yn y rhanbarth.

Mae cymdeithas sero net, os caiff ei chyflawni’n llwyddiannus, yn cynnig cyfleoedd enfawr i greu economi fywiog a chyfiawn yn gymdeithasol. Fodd
bynnag, bydd datgarboneiddio Cymru yn her enfawr.

Nododd yr astudiaeth Ymchwil ac Arloesi Cymhwysol ranbarthol nifer o gryfderau nodedig o ran y sector carbon isel ac ynni yn y Canolbarth, yn
arbennig y capasiti ymchwil a'r arbenigedd ym maes ynni a'r amgylchedd, presenoldeb asedau allweddol a chwmnïau arloesol a'r dirwedd
ranbarthol a'r amgylchedd naturiol sy’n sail iddynt. Mae hefyd yn nodi'r angen i ddatblygu sgiliau perthnasol ar gyfer arloesi yn y sector hwn er mwyn
manteisio’n llawn ar y cyfleoedd hyn.

Ar hyn o bryd adroddir bod diffyg arbenigedd yn y rhanbarth i weithredu prosiectau ynni adnewyddadwy a manteisio ar ddatblygiadau newydd (e.e. yn
y sector adeiladu); caiff hyn ei waethygu ymhellach gan ddiffyg sgiliau cenedlaethol yn yr economi gylchol/gynaliadwy.
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Datblygu sector twristiaeth cynaliadwy
Mae'r sector twristiaeth yn cyflogi dros 18,500 o bobl yn y Canolbarth ac
wedi tyfu'n sylweddol dros y deng mlynedd diwethaf. Roedd yn werth
tua £1.41 biliwn yn 2019. Mae yna gyfle mawr ar gael gydag asedau
naturiol, diwylliannol a threftadaeth y rhanbarth i ychwanegu gwerth at 
sector twristiaeth y rhanbarth.

O'i gymharu â rhanbarthau eraill y DU, mae gan y Canolbarth
gyfradd deiliadaeth is mewn llety twristiaeth, sydd o gwmpas
6% yn is na'r Alban a 10% yn is na Lloegr. Ar ben hynny, mae
cynhyrchiant a chyflogau yn sector twristiaeth y Canolbarth yn parhau
i fod yn is na chyfartaledd cyffredinol yr economi yng Nghymru. Mae hyn
yn arwain at lai o refeniw ar gyfer y sector yn y Canolbarth, ac er mwyn
i’r diwydiant fanteisio ar ei botensial, mae’n hollbwysig bod y Canolbarth
yn gallu cryfhau deiliadaeth tymor ysgwydd a chynyddu gwariant
ymwelwyr cymaint â phosibl.

Ledled y rhanbarth, mae angen buddsoddi yn y cynnig twristiaeth
i gynhyrchu enillion gwerth uwch i’r economi a ddarperir mewn
partneriaeth a chysondeb â'r Llywodraeth a rhanddeiliaid allweddol, 
i ddatblygu cynnig nodedig y Canolbarth drwy fynd i’r afael â’r
natur dymhorol, gwariant a’r gwahaniaeth.

Bydd manteisio ar gyfleoedd i gryfhau ein cynnig twristiaeth
hefyd yn ysgogi potensial twf economaidd ehangach.

Rhoddir ffocws cryfach ar arddangos yr hyn sydd gan y Canolbarth
i'w gynnig, bydd hyn yn ei dro yn rhoi hwb i'r sector bwyd a diod
ac yn helpu busnesau cartref i ffynnu.

Cynyddu gweithgarwch Ymchwil ac 
Arloesi Cymhwysol

Mae gan y Canolbarth nifer o gryfderau o ran Ymchwil ac Arloesi
Cymhwysol, gan gynnwys cryfderau sefydledig mewn gweithgynhyrchu
bwyd, iechyd anifeiliaid, Amaeth-Dechnoleg a biowyddorau.

Mae cyfleoedd twf cydnabyddedig hefyd o ran
adeiladu cynaliadwy, ynni adnewyddadwy ac electroneg pŵer.

Fodd bynnag, nododd yr astudiaeth Ymchwil ac Arloesi Cymhwysol
ranbarthol sawl mater yr oedd angen mynd i’r afael â nhw hefyd er mwyn
manteisio’n llawn ar y cyfleoedd sydd ar gael i'r rhanbarth. Roedd y rhain
yn cynnwys mwy o gydgysylltu arhwydweithio; mynd i'r afael â bylchau
mewn cyllid, seilwaith a gwybodaeth; cynyddu sgiliau a galluoedd arloesi; 
ac ymwybyddiaeth gyffredinol a dyrchafiad.
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Annog busnesau bach a chanolig i dyfu ac 
ehangu

Drwy gyfuno'r sylfaen busnesau newydd a microfusnesau gref yn y 
Canolbarth gyda'r cyfraddau goroesi busnes cyson, mae’r
cyfle’n codi i gefnogi busnesau i bontio o’u cyfnod cynnar o dyfu, 
tuag at ddod yn fusnesau canolig cynaliadwy.

Bydd cynyddu’r busnesau hyn yn y degawdau nesaf yn un o’r
prif ffyrdd y darperir cyfleoedd cyflogaeth newydd a chyflogau
uwch, ynghyd â mwy o gyfleoedd gyrfa.

Bydd y dull hwn yn helpu i ddatblygu cwmnïau sydd wedi'u gwreiddio
yn eu cymunedau yn y Canolbarth.

Y Gymraeg

Mae'r Gymraeg yn arbennig o bwysig yn y Canolbarth, gyda
nifer o fentrau a chymorth i fusnesau i helpu i fasnachu
ac ymgysylltu â'r iaith.

Fel sy’n wir ledled Cymru, cydnabyddir y gellir gwneud mwy i
wella’r cymorth i fusnesau ymhellach yn y maes hwn, i helpu
i ddatblygu eu presenoldeb a’u cynnig, nid yn unig i wasanaethu’r
boblogaeth sy’n siarad Cymraeg yn y Canolbarth a thu hwnt yng Nghymru, 
ond hefyd i gynhyrchu cynnyrch a chyfleoedd newydd.
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POBL A SGILIAU(c) 
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Mae tua 95,400 o bobl mewn gwaith yn y Canolbarth, gyda chyfraddau
gweithgarwch economaidd yn unol â chyfartaledd Cymru a'r DU, wedi’u hybu
gan lefelau uchel o hunangyflogaeth.

Mae lefelau diweithdra yn y rhanbarth yn gymharol isel, bron i hanner lefelau
Cymru a’r DU, ac mae’r rhanbarth wedi gweld mwy o welliant mewn niferoedd
diweithdra o’i gymharu â Chymru ers 2001.

Er gwaethaf hyn, mae tangyflogaeth, enillion isel a chyflogaeth
dymhorol yn parhau i fod yn heriau allweddol. Mae'r farchnad lafur hefyd
yn wynebu heriau newydd ar ôl pandemig Covid. Mae cyflogwyr ar draws sawl
sector yn rhoi gwybod am anawsterau recriwtio.

Mae gan y Canolbarth weithlu cymwys a medrus iawn. Mae cyrhaeddiad
oedran ysgol y Canolbarth yn rhagori ar gyfartaledd Cymru. Mae cyfran uwch
o'r boblogaeth oedran gweithio yn gymwys i lefel gradd o gymharu â'r
cyfartaledd cenedlaethol, tra bod diweithdra ar lefelau hanesyddol isel.

Mae'r ddarpariaeth bresennol wedi'i gosod yng nghyd-destun ‘Cymru gryfach, 
decach a gwyrddach: cynllun cyflogadwyedd a sgiliau’ Llywodraeth Cymru, 
cynllun sgiliau partneriaeth sgiliau rhanbarthol tair blynedd Canolbarth Cymru 
sydd ar ddod, rhaglenni cyflogadwyedd cymunedol fel Cymunedau am Waith,
a Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE), a darpariaeth cymorth
cyflogadwyedd cenedlaethol fel Ailgychwyn a’r cynnig Twf Swyddi Cymru + ar
gyfer pobl ifanc 16-18 oed.

Mae'r cyd-destun hwn a'r cryfderau hyn yn darparu’r sylfeini cywir ar gyfer
galluogi twf yn y Canolbarth.



HERIAU ALLWEDDOL
Poblogaeth sy'n lleihau ac yn heneiddio

Mae hyn yn dangos gostyngiad yn y ffigurau poblogaeth a demograffig 
sy’n newid, gan ddangos y ‘canol cyfyng’ o boblogaeth hŷn sy’n 
gymharol uchel a phoblogaeth oedran gweithio sy’n gymharol isel.

Mae proffil demograffig y rhanbarth yn cyflwyno heriau a
chyfleoedd.

Gyda phoblogaeth gyffredinol o 205,000, nodweddir y Canolbarth gan
boblogaeth sy'n heneiddio ac allfudiad net o bobl ifanc. Ers 2008, mae'r
rhanbarth wedi gweld gostyngiad cyffredinol yn ei boblogaeth o tua 1.2%.

Mae'r boblogaeth oedran gweithio yn llai na chyfartaledd Cymru a'r DU ac 
yn cael ei nodweddu'n bennaf gan gyfrannau uwch o bobl 50-64 a 65+ 
oed. Mae yna gyfran gymharol fach o bobl o oedran gweithio, o ganlyniad
i'r cyfrannau uwch o bobl 50-64 a 65+ oed. O’i gymharu â hynny, mae gan
y Canolbarth lai o bobl o dan oedran gweithio ar gyfartaledd - er bod y 
ffigurau wedi'u gwyro’n rhannol oherwydd y boblogaeth myfyrwyr mewn
lleoliadau allweddol yng Ngheredigion.

Mae rhagamcanion poblogaeth ar gyfer y Canolbarth ar hyn o bryd yn
amcangyfrif gostyngiad o 16% yn y boblogaeth oedran gweithio a 
chynnydd o 37% yn y grŵp oedran 65+ hyd at 2039. Oni bai y rhoddir sylw
i hyn, mae'r duedd hon a ragwelir yn debygol o leihau
gweithlu’r rhanbarth dros y 15 mlynedd nesaf.

Gostyngiad mewn cyflogaeth
wedi’i ragamcanu

Mae rhagolygon yn dangos economi Cymru’n tyfu 1.7% yn ystod y
cyfnod 2018-2040 (+ 24,000 o swyddi), tra bod economi’r Canolbarth yn
rhagweld gostyngiad o 3.45% (lleihad o 3,352 o swyddi) – a bod y DU’n
edrych fel pe bai’n debygol o dyfu 7.4% dros yr un cyfnod.

Marchnad lafur sy’n gwanhau ac yn llonydd

Mae bylchau yn y ddarpariaeth sgiliau a seilwaith i fodloni gofynion y 
diwydiant yn ddigonol yn cael ei ddwysáu gan ddiffyg ffocws ar y mater yn
y Canolbarth.

Mae gwendidau yn y seilwaith sgiliau rhanbarthol yn gwaethygu'r diffyg
cyfleoedd cyflogaeth ac addysgol – gan arwain at ostyngiad mewn cyfle
cyfartal a symudedd llafur, wrth atgyfnerthu’r cam o allfudo. Mae all-lifau
cymudo Powys o -3,495 yn arbennig yn tynnu sylw at yr angen i wella
cyfleoedd cyflogaeth.
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HERIAU ALLWEDDOL
Darparu sgiliau

Mae’r Canolbarth yn perfformio'n dda mewn cyrhaeddiad addysgol, gyda lefelau cyrhaeddiad ar lefel TGAU yn uwch na
chyfartaledd Cymru.

Er bod cyfran y bobl ifanc nad ydynt mewn Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant (NEET) yn gymharol isel o gymharu â chyfartaledd
Cymru, mae gan y Canolbarth ofynion cymorth penodol ar gyfer unigolion NEET i sicrhau rhwyd ddiogelwch i'n pobl ifanc fynd yn
ôl ar y trywydd iawn.

Mae’r galw hefyd wedi cynyddu ar ôl y pandemig, gyda mwy o bobl ifanc yn ymddieithrio o addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant –
gan gynyddu ymddygiadau emosiynol wedi'u dadreoleiddio sy'n arwain at waharddiadau. Er bod proffil cymwysterau’r Canolbarth 
yn perfformio'n well na chyfartaledd Cymru fodd bynnag, mae gennym gyfraddau is o uwchsgilio pobl hŷn.

Er gwaethaf y cryfderau hyn, mae bylchau sgiliau ac anawsterau recriwtio yn gyffredin ymhlith cyflogwyr y Canolbarth. Mae'r
farchnad yn dioddef diffyg cyfatebiaeth sgiliau (fel, gormod o gymwysterau, neu ddim digon ohonynt, bwlch sgiliau neu brinder
sgiliau). Amlygodd ymgysylltiad â chynrychiolwyr y sector preifat mai un o’r materion allweddol yw absenoldeb gweithwyr medrus
mewn rhai sectorau, fel y Sector Lletygarwch, sy’n profi prinder sgiliau a llafur sylweddol.

Mae natur wledig y rhanbarth yn herio prentisiaethau a chyflwyno addysg bellach. Mae nifer y cyflogwyr yn buddsoddi mewn
hyfforddiant ar hyn o bryd yn gymharol isel, gan adlewyrchu o bosibl y gyfran uchel o fusnesau bach a chanolig (BBaCh).
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Sicrhau bod pob person ifanc yn cael y cyfle i gyrraedd eu potensial
Roedd 54,000 o bobl dan 25 oed yn y Canolbarth yn 2020, gyda 22,000 o’r bobl ifanc hyn o oedran gweithio (16 i 24 oed) – o’r 22,000 yma, mae
90% naill ai mewn cyflogaeth neu addysg llawn amser.

Mae tua 2,200 o bobl ifanc NEET. Maent yn wynebu problemau penodol o ran cael mynediad at ddarpariaeth sgiliau a chymorth mewn cyd-destun
gwledig y mae angen mynd i’r afael â nhw, er mwyn sicrhau eu bod yn dod yn economaidd weithgar, ac yn parhau i fod felly, ac yn cyfrannu at yr
economi ranbarthol.

Lefelau uchel o gyrhaeddiad addysgol
Mae gan 47.5% o drigolion (18-64 oed) NQF lefel 4 neu uwch (sy’n cyfateb i flwyddyn gyntaf rhaglen gradd Baglor) yn y Canolbarth,
gan arwain at weithlu rhanbarthol sydd y mwyaf cymwys yng Nghymru. Mae angen creu cyfleoedd swyddi o ansawdd gwell er mwyn cadw’r bobl hyn o 
fewn y rhanbarth.

Sgiliau Digidol
Bydd sicrhau mynediad at gysylltedd digidol o ansawdd da a chefnogi sgiliau digidol yn helpu i bontio’r ‘rhaniad digidol’ a rhoi’r rhyddid i bobl
fyw a gweithio'n fwy hyblyg, wrth wneud y rhanbarth yn lle mwy deniadol i fyw ynddo. Bydd hefyd yn cael gwared ar y cyfyngiadau ar dwf busnes.

Mae parhau i ddatblygu sgiliau gweithio digidol yn hanfodol i helpu i gefnogi busnesau a thrigolion i fynd ar-lein.

Yn ogystal, wrth i fwy a mwy o wasanaethau cyhoeddus hanfodol gael eu darparu ar-lein, mae pobl mewn perygl o gael eu gadael ar ôl a chael eu
hallgáu’n ddigidol. Mae lefel yr allgau digidol yng Nghymru yn uwch nag yn y DU, gyda chymaint â 10% o’r boblogaeth, neu 255,000 o bobl, ddim yn
defnyddio’r rhyngrwyd.

Mae ymchwil yn awgrymu bod pobl mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o gael eu hallgáu’n ddigidol oherwydd seilwaith digidol gwael. Mae 
oedolion hŷn, pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd hirdymor, y rhai â chyrhaeddiad addysgol is a'r rhai ar incwm isel i gyd yn fwy tebygol o fod 
wedi’u hallgáu'n ddigidol.
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CYFLEOEDD ALLWEDDOL
Sgiliau Gwyrdd

O ystyried y cyfoeth o asedau perthnasol yn y rhanbarth, mae’r Canolbarth mewn sefyllfa dda i
fanteisio ar ddatblygu sgiliau a hyfforddiant i ddenu graddedigion ifanc a hybu arloesedd ym maes
lleihau carbon ac ynni adnewyddadwy.

Gweithlu aml-fedrus

Wrth i bobl aros mewn gwaith yn hirach, bydd angen nifer o gyfleoedd ar gyfer dysgu
gydol oes i sicrhau bod unigolion yn parhau i fod yn gyflogadwy ac yn fedrus.

Mae cyfle hefyd i sicrhau bod trigolion hŷn yn defnyddio eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u 
profiad i helpu eraill yn y gymuned a pharhau i gymryd rhan weithredol yn yr economi.

Gan fod ardaloedd gwledig yn dueddol o fod â gweithluoedd llai oherwydd y dwysedd poblogaeth
llai, mae'n hanfodol sicrhau bod pob carfan o’r boblogaeth economaidd weithgar yn meddu ar y 
sgiliau priodol, gan gynnwys o ran llythrennedd, 
rhifedd a sgiliau digidol sylfaenol.

(d) Rhaglen Lluosi

Mae’r rhaglen Lluosi wrthi’n cael ei hymchwilio a’i thrafod gyda Llywodraeth y DU, gan ymgysylltu’n agos
â Llywodraeth Cymru, a chael ei mewnbwn.

Bydd rhagor o cyberdeath am y rhaglen hon yn cael ei chyhoeddi maes o law.
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BLAENORIAETHAU BUDDSODDI A
CHANLYNIADAU WEDI’U TARGEDU

Cysondeb Strategol
Mae ein Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol yn cyd-fynd â strategaethau lleol a rhanbarthol presennol a bydd yn eu cefnogi, gan gynnwys;

• Cynllun Economaidd Strategol Gweledigaeth ar gyfer Tyfu Canolbarth Cymru (gan gynnwys ei is-strategaethau perthnasol fel y Strategaeth Ynni a 
darnau ymchwil cysylltiedig)

• Strategaeth Gorfforaethol Ceredigion 2022-27
• Hybu Economi Ceredigion: Strategaeth i weithredu 2020-35
• Asesiad o Lesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion 2022
• Strategaeth Gydol Oed a Llesiant Ceredigion
• Cyd-Strategaeth Iechyd a Gofal ar gyfer Powys 2017-2027 - Fersiwn Gryno (Yn cael ei adolygu ar hyn o bryd)
• Cyflwyno Ein Gweledigaeth ar gyfer Powys - Cyngor Sir Powys
• Asesiad o Lesiant Lleol Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Powys 2022

Ar gyfer pob un o’r tair blaenoriaeth fuddsoddi: Cymunedau a Lle, Cefnogi Busnesau Lleol a Phobl a Sgiliau, mae nifer o ymyriadau a amlinellwyd yng
nghanllawiau’r Llywodraeth wedi’u dewis ar sail tystiolaeth ac ymgynghori helaeth.

Mae'r ymyriadau sydd wedi'u blaenoriaethu yn y cynllun hwn wedi'u dewis er mwyn cael fframwaith o gyfleoedd buddsoddi, a fydd yn gyson ag
amcanion lefel strategol rhanbarth y Canolbarth, ond hefyd i ganiatáu bod hyblygrwydd a chyfleoedd lleol yn cael eu cefnogi.

Mae'r tudalennau canlynol yn crynhoi'r Blaenoriaethau Buddsoddi, yn ogystal â'r dyraniadau cyllideb dangosol a'r canlyniadau a’r allbynnau
disgwyliedig ar gyfer pob un.
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Blaenoriaeth Buddsoddi - Cymunedau a Lle

Blaenoriaeth 
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W1: Gwelliannau
i ganol trefi
a’r stryd fawr

• Nifer yr adeiladau masnachol sydd wedi eu datblygu neu eu
gwella

• Cyfanswm yr adeiladau masnachol sydd wedi eu datblygu
neu eu gwella

• Nifer y safleoedd a adferwyd
• Cyfanswm y tir cyhoeddus sydd wedi’i greu neu ei wella
• Nifer y seilweithiau ynni carbon isel neu ddi-garbon a 

osodwyd
• Metrau sgwâr o dir sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn/heb

risiau

• Cynnydd yn y defnydd
• Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr

W2: Prosiectau
isadeiledd cymdogaeth
a chymuned newydd
neu gyfredol

• Nifer y seilweithiau ynni carbon isel neu ddi-garbon a 
osodwyd

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth nad yw’n ariannol
• Nifer y gwelliannau yn y gymdogaeth a gyflawnwyd

• Cynnydd yn nifer yr eiddo a 
ddiogelir rhag llifogydd a/neu 
erydiad arfordirol

W3: Creu a
gwella mannau gwyrdd
lleol

• Cyfanswm y tir wedi'i adfer
• Metrau sgwâr o dir sy’n hygyrch i gadeiriau olwyn/heb

risiau
• Nifer y gwelliannau yn y gymdogaeth a gyflawnwyd
• Cyfanswm y mannau gwyrdd neu las sydd wedi eu creu neu 

eu gwella
• Nifer y llwybrau beicio neu lwybrau sydd wedi eu gwella

neu sy’n newydd
• Nifer y coed a blannwyd

• Cynnydd yn y defnydd
• Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
• Mwy o ddefnyddwyr

cyfleusterau/amwynderau
• Mwy o ddefnydd o lwybrau

beicio neu lwybrau

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .
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Blaenoriaeth Buddsoddi - Cymunedau a Lle

Blaenoriaeth Buddsoddi* Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W6: 
Cefnogaeth i
weithgareddau
celfyddydol,
diwylliannol, treftadaeth a
chreadigol lleol

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth
nad yw’n ariannol

• Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a 
gefnogwyd

• Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogwyd

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd
• Cynnydd yn y defnydd
• Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
• Gwell ymgysylltiad
• Gwell canfyddiad o ddigwyddiadau
• Nifer y rhaglenni celfyddydol, 

diwylliannol, treftadaeth a                            
chreadigol a arweinir gan y 
gymuned, o ganlyniad i gefnogaeth

W7: 
Gwelliannau teithio
llesol a phrosiectau
trafnidiaeth werdd eraill
ar raddfa fach

• Nifer y llwybrau beicio neu lwybrau wedi eu gwella
neu sy’n newydd

• Cyfanswm y llwybrau beicio neu lwybrau wedi eu
gwella neu sy’n newydd

• Mwy o ddefnydd o lwybrau beicio
neu lwybrau

W9:
Gwirfoddoli a/neu 
brosiectau gweithredu
cymdeithasol effeithiol

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth nad yw’n
ariannol

• Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol a 
gefnogwyd

• Nifer y cyfleoedd gwirfoddoli a gefnogwyd
• Nifer y prosiectau

• Gwell ymgysylltiad
• Niferoedd gwirfoddoli o ganlyniad

i gefnogaeth

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 31



Blaenoriaeth Buddsoddi - Cymunedau a Lle

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W10:
Cyllid ar gyfer
cyfleusterau
chwaraeon, timau a
chynghreiriau lleol

• Nifer y cyfleusterau a gefnogwyd/a grëwyd • Mwy o ddefnyddwyr
cyfleusterau/amwynderau

• Gwell canfyddiad o ddigwyddiadau

W11:
Grwpiau lleol
adeiladu capasiti a 
chefnogaeth isadeiledd

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth nad
yw’n ariannol

• Nifer y cyfleusterau a gefnogwyd/a grëwyd
• Cyfanswm y mannau gwyrdd neu las sydd

wedi eu creu neu eu gwella

• Gwell ymgysylltiad
• Nifer y cyfleusterau cymunedol newydd

neu wedi’u gwella o ganlyniad i gefnogaeth

W13: 
Mesurau cymunedol
i leihau costau
byw ac ati

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth nad
yw’n ariannol

• Nifer y cartrefi sy'n cael cymorth
• Nifer y cartrefi sy'n cael cymorth i fanteisio ar

fesurau effeithlonrwydd ynni

• Gostyngiadau mewn nwyon tŷ gwydr
• Cynnydd yn y defnydd o fesurau 

effeithlonrwydd ynni

W14: 
Astudiaethau
dichonoldeb perthnasol

• Nifer yr astudiaethau dichonoldeb a 
gefnogwyd

• Cynnydd yn nifer y prosiectau yn codi
o astudiaethau dichonoldeb a ariennir

W15: Buddsoddiad a
chefnogaeth i seilwaith
digidol ar gyfer
cyfleusterau lleol

• Nifer y sefydliadau sy'n cael cymorth
nad yw’n ariannol

• Nifer y cyfleusterau a gefnogwyd/a grëwyd

• Nifer y cyfleusterau cymunedol newydd
neu wedi’u gwella o ganlyniad i gefnogaeth

• Nifer yr adeiladau gyda chysylltedd digidol
gwell



Blaenoriaeth Buddsoddi - Cefnogi Busnesau Lleol

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W16: 
Sector manwerthu a 
gwasanaeth
marchnadoedd agored a 
chanol

• Nifer y marchnadoedd lleol a gefnogwyd • Cynnydd yn y defnydd
• Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr
• Gwell canfyddiad o farchnadoedd
• Cynnydd yn nifer y busnesau a gefnogwyd

W17: 
Datblygu a 
hyrwyddo’r economi
ymwelwyr

• Nifer y digwyddiadau neu weithgareddau lleol
a gefnogwyd

• Cynnydd yn y defnydd
• Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr

W18: 
Cefnogi’r gwaith o 
fabwysiadu
rhaglen ‘Made Smarter’

• Nifer y busnesau sy'n cael grantiau
• Nifer y bobl sy'n mynychu sesiynau

hyfforddiant

• Mwy o fuddsoddiad
• Nifer y busnesau sy'n cyflwyno cynnyrch

newydd i'r cwmni
• Nifer y sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn

gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth
newydd

• Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu
technoleg neu brosesau sy’n newydd i’r
busnes

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 33



Blaenoriaeth Buddsoddi - Cefnogi Busnesau Lleol

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W19:
Cynyddu buddsoddiad
mewn ymchwil a
datblygu ar y lefel leol

• Nifer y darpar entrepreneuriaid a gafodd
gymorth i fod yn barod ar gyfer busnes

• Nifer y busnesau newydd a grëwyd
• Nifer y busnesau sy'n cyflwyno cynnyrch

newydd i'r cwmni
• Nifer y sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn

gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth
newydd

• Nifer y busnesau sy'n mabwysiadu
technoleg neu brosesau sy’n newydd i’r
busnes

W21: 
Datblygu seilwaith
arloesi ar lefel leol

• Nifer y busnesau sy'n cael cefnogaeth
ariannol heblaw am grantiau

• Nifer y busnesau sydd wedi gwella
cynhyrchiant

W22: 
Isadeiledd
menter a phrosiectau
safleoedd arloesi /
cyflogaeth

• Nifer yr adeiladau masnachol
sydd wedi eu datblygu neu eu gwella

• Nifer y safleoedd a adsefydlwyd

• Mwy o fuddsoddiad
• Nifer yr adeiladau gyda chysylltedd gwell

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 34



Blaenoriaeth Buddsoddi - Cefnogi Busnesau Lleol

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W23: 
Cryfhau ecosystemau
entrepreneuraidd
lleol

• Nifer y darpar entrepreneuriaid a gafodd
gymorth i fod yn barod ar gyfer busnes

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd
• Nifer y busnesau newydd a grëwyd

W26: 
Tyfu’r economi
gymdeithasol leol

• Nifer y darpar entrepreneuriaid a gafodd
gymorth i fod yn barod ar gyfer busnes

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd

W28: 
Grantiau allforio i dyfu
masnachu tramor ac ati

• Nifer y busnesau sy'n cael grantiau
• Nifer y busnesau sy'n ymwneud â 

marchnadoedd newydd

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd

W29: 
Cefnogi
datgarboneiddio wrth
dyfu’r economi leol

• Nifer y seilwaith ynni carbon isel neu
ddi-garbon a osodwyd

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd
• Lleihau nwyon tŷ gwydr

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .

Mid  Wale s  Re gio n al In ve s tm e n t  Plan
UK Sh are d  Pro sp e rit y  Fun d  20 22-25

Page  34



Blaenoriaeth Buddsoddi - Cefnogi Busnesau Lleol

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W31: 
Cefnogi astudiaethau
dichonoldeb perthnasol

• Nifer yr astudiaethau dichonoldeb a 
gefnogwyd

• Cynnydd yn nifer y prosiectau yn codi
o astudiaethau dichonoldeb a ariennir

W32: 
Busnesau bach
yn datblygu i fod yn
gwmnïau cynhyrchiol
o faint canolig

• Nifer y busnesau sy'n cael cefnogaeth
ariannol heblaw am grantiau

• Nifer y sefydliadau sy'n cymryd rhan mewn
gweithgarwch trosglwyddo gwybodaeth
newydd

W33: 
Buddsoddiad i amddiffyn
rhag peryglon naturiol, 
llifogydd ac erydu
arfordirol

• Nifer y busnesau sy’n cael grantiau
• Nifer y busnesau sy'n ymwneud â 

marchnadoedd newydd

• Swyddi a grëwyd
• Swyddi a ddiogelwyd

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u
datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 36



Blaenoriaeth Buddsoddi - Pobl a Sgiliau

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W35: 
Cyrsiau yn cynnwys sgiliau
sylfaenol a bywyd i bobl
nad ydynt yn economaidd
anweithgar

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gymryd rhan
mewn sgiliau bywyd

• Nifer y bobl sy'n cael cymorth i gofrestr ar
gwrs drwy gefnogaeth ariannol a      
ddarparwyd

• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster
neu gwblhau cwrs

• Nifer y bobl mewn cyflogaeth, gan gynnwys
hunangyflogaeth, yn dilyn cefnogaeth

• Nifer y bobl mewn addysg/hyfforddiant
• Nifer y bobl sy'n wynebu rhwystrau

strwythurol cyfyngedig i gyflogaeth ac i
ddarpariaeth sgiliau

W37: 
Cynyddu lefelau
cynhwysiant digidol, gyda
ffocws ar sgiliau digidol
hanfodol

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gael mynediad at 
sgiliau sylfaenol

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gymryd rhan
mewn sgiliau bywyd

• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster
neu gwblhau cwrs

• Nifer y bobl sy'n ennill cymhwyster neu’n
cwblhau cwrs yn dilyn cefnogaeth

W39: Ardaloedd lleol i
ariannu anghenion sgiliau
lleol

• Nifer y bobl sy'n cael cefnogaeth i
ennill trwydded alwedigaethol

• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster
neu gwblhau cwrs

• Nifer y bobl mewn cyflogaeth, gan gynnwys
hunangyflogaeth, yn dilyn cefnogaeth

• Nifer y bobl mewn addysg/hyfforddiant
• Nifer yr unigolion economaidd weithgar

sy'n ymwneud ag addysg a hyfforddiant
sgiliau prif ffrwd

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun
y Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u
datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 37



Blaenoriaeth Buddsoddi - Pobl a Sgiliau

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W40:
Cyrsiau sgiliau
gwyrdd

• Nifer y bobl sy'n cael cymorth i gael gwaith
• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster neu 

gwblhau cwrs

• Nifer y bobl mewn cyflogaeth, gan
gynnwys hunangyflogaeth, yn dilyn
cefnogaeth

• Nifer y bobl sy'n ennill cymhwyster neu’n
cwblhau cwrs yn dilyn cefnogaeth

W41: 
Cymorth 
ailhyfforddi ac 
uwchsgilio ar gyfer
y rheini yn y 
sectorau carbon 
uchel

• Nifer y bobl sy'n ailhyfforddi
• Nifer y bobl sy'n mynd i sesiynau hyfforddi
• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster neu 

gwblhau cwrs

• Nifer y bobl sy'n ennill cymhwyster neu’n
cwblhau cwrs yn dilyn cefnogaeth

W42: 
Cyllid i gefnogi
sgiliau digidol lleol

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gymryd rhan mewn sgiliau
bywyd

• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster neu 
gwblhau cwrs

• Nifer y bobl sy'n ennill cymhwyster neu’n
cwblhau cwrs yn dilyn cefnogaeth

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y 
Canolbarth . Nid yw holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu .

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 38



Blaenoriaeth Buddsoddi - Pobl a Sgiliau

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W43: 
Cefnogi
datblygiad
ymgysylltu a sgiliau
meddal i bobl ifanc

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gael mynediad at sgiliau
sylfaenol

• Nifer y bobl a gefnogwyd i gymryd rhan mewn sgiliau
bywyd

• Nifer y bobl sy'n cael cymorth i gofrestru ar gwrs drwy
gefnogaeth ariannol a ddarparwyd

• Nifer y bobl a gefnogwyd i ennill cymhwyster neu 
gwblhau cwrs

• Cynnydd yn nifer y bobl sy'n ennill
cymwysterau, trwyddedau a sgiliau

• Cynnydd yn nifer y bobl sy'n ymgysylltu â
chymorth sgiliau bywyd yn dilyn

ymyriadau

NODER: Mae ymyriadau W34 a W36 wedi’u cynnwys yn y cynllun a gyflwynwyd i Lywodraeth y DU, ond ar hyn o bryd nid oes unrhyw
ddyraniadau ariannol neu allbynnau ynghlwm wrthynt. Mae angen cynnal rhagor o sgyrsiau cwmpasu ynghylch gweithgarwch posibl o dan yr
ymyriadau hyn er mwyn deall dyblygu posibl ac ychwanegedd.

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y Canolbarth. Nid yw
holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 39



Blaenoriaeth Buddsoddi - Rhaglen Lluosi

Blaenoriaeth
Buddsoddi* 

Allbynnau Disgwyliedig Canlyniadau Disgwyliedig

W47: 
Cyrsiau wedi'u hanelu at
annog pobl i
uwchsgilio i gaelmynediad
at swyddi/gyrfaoedd

• Nifer y cyrsiau rhifedd oedolion a gynhelir
mewn ardal leol trwy Raglen Lluosi (gwerth
rhifiadol)

• Nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn cyrsiau a 
ariennir gan Raglen Lluosi (gwerth rhifiadol)

• Nifer y bobl sy'n cyflawni cymhwyster (gwerth
rhifiadol)

• Nifer y cyrsiau a ddatblygwyd ar y cyd â 
chyflogwyr (gwerth rhifiadol)

• Nifer y bobl a atgyfeiriwyd gan bartneriaid
ar gyrsiau uwchsgilio (gwerth rhifiadol)

• Nifer y gwahanol garfannau sy'n cymryd rhan
mewn cyrsiau rhifedd (e.e. dysgwyr mewn
carchar, rhieni ac ati) (gwerth rhifiadol)

• Nifer yr oedolion sy'n cyflawni
cymwysterau mathemateg, hyd at, ac yn
cynnwys, Lefel 2 (gwerth rhifiadol)

• Nifer yr oedolion sy'n cymryd rhan mewn
cymwysterau a chyrsiau mathemateg hyd
at, ac yn cynnwys, Lefel 2 (gwerth rhifiadol)

W51: Cyrsiau wedi'u
cynllunio i helpu gyda
rhifedd ar gyfer rheoli
arian

W53: Darpariaeth
wedi’i datblygu mewn
partneriaeth â sefydliadau
cymunedol

*Blaenoriaeth Buddsoddi - mae'r rhain yn flaenoriaethau buddsoddi dethol a gyflwynwyd yng nghynllun y Canolbarth. Nid yw
holl flaenoriaethau buddsoddi Prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wedi'u datblygu.

NODER: Nid yw’r dyraniad o’r Rhaglen Lluosi wedi’i broffilio’n ddigonol, ac mae’n ddangosol iawn ar hyn o bryd. Ar
adeg cyhoeddi’r ddogfen hon, mae sgwrs yn parhau gyda Llywodraeth y DU ar gwmpas a hyd a lled y rhaglen
Lluosi.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25

Tud ale n 40



Bu d ge t  a lloca t ion  b e t w e e n  in ve s t m e n t  p r io r it ie sDyraniad cyllideb rhwng
blaenoriaethau buddsoddi

Mae'r dyraniadau cyllid i'r blaenoriaethau buddsoddi yn ddangosol iawn ar hyn o bryd, ac felly dylid eu defnyddio fel canllaw yn
unig.

Maent yn cynrychioli’r hyn a deimlwn sy’n ddosbarthiad priodol o arian i ymateb i’r heriau a’r cyfleoedd ym mhob maes.

Mae gan y Canolbarth her sylweddol o ran cynhyrchiant, ond nid yw ychwaith yn gallu osgoi ffactorau byd-eang sy'n ymwneud â'r
economi a’r amgylchedd. Bydd newid yn yr hinsawdd a'r argyfwng costau byw yn ddylanwadau amlwg wrth lunio ein heconomi a'n
cymdeithas; dylai fod gan gronfa Ffyniant Gyffredin y DU rôl flaenllaw i'w chwarae mewn newid hirdymor rhagweithiol, ac yn y 
gwaith o’i liniaru.

Mae'r dyraniadau cyllid yn debygol o newid wrth i ni ddechrau ar gyflawni blwyddyn 1 yn hydref 2022, ac wrth i'r rhaglen symud
ymlaen i'r blynyddoedd i ddod.

Bydd y dyraniadau’n cael eu hail-broffilio’n rheolaidd gyda Llywodraeth y DU, wrth i ni fonitro perfformiad y gronfa.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25
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Dyraniad cyllideb rhwng blaenoriaethau buddsoddi

NODIADAU:
• Ffigurau crynswth wedi'u talgrynnu.
• Nid yw'n cyfrif am frigdorri o 4% – sef yr uchafswm a fydd yn talu am gostau rheoli/gweinyddu'r gronfa.
• Rhaglen Lluosi – Gall proffil gwariant fod yn wahanol i’r dyraniad oherwydd sgyrsiau parhaus gyda Llywodraeth y DU.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25
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EGWYDDORION GWEITHREDU
A CHYFLAWNI

Egwyddorion rhaglennu
Bydd Cynlluniau Comisiynu Blynyddol yn cael eu datblygu ar gyfer pob un o'r tair blynedd ariannol i fynegi sut y caiff gweithgarwch ei gomisiynu a’i

gyflawni o dan bob un o'r blaenoriaethau buddsoddi a'r rhaglen Lluosi.

Y cynlluniau hyn fydd yr arf allweddol a ddefnyddiwn i gyfathrebu amserlenni ar gyfer galwadau prosiect. Bydd y dull hwn hefyd yn caniatáu i
sefydliadau a gwasanaethau flaengynllunio gweithgarwch datblygu.

Mae nifer o ystyriaethau a fydd yn dylanwadu ar y dyraniad gwariant ar draws y gwahanol flynyddoedd cyllidebol a blaenoriaethau buddsoddi,
a drafodir ymhellach yn y Cynlluniau Comisiynu blynyddol.

Er bod gwaith yn mynd rhagddo o hyd, rydym yn rhagweld y bydd y strategaeth yn datblygu yn y modd canlynol:

Blwyddyn 1 (2022-23):
O ystyried bod proffil y gyllideb yn cynyddu’n sylweddol dros y cyfnod gwario o dair blynedd, bydd angen ffocws cryf ar y gallu i
gyflawni ym mlwyddyn 1. Bydd amser paratoi byr a chapasiti datblygu yn ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Lleol a'u partneriaid lleol
fwrw golwg realistig dros wariant presennol/ymrwymedig y gellir ei gefnogi’n ôl-weithredol yn ogystal â chomisiynu unrhyw
weithgarwch gwariant newydd.

Ar yr un pryd, rhoddir ystyriaeth i ategu gweithgarwch Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda gweithgarwch yn parhau i gael ei gyflawni
o fewn rhaglenni presennol yr UE i osgoi unrhyw ddyblygu gweithgarwch.

Felly, rhagwelir y bydd gwariant blwyddyn 1 yn canolbwyntio'n bennaf ar waith dichonoldeb, cyllid sbarduno a meithrin gallu i
alluogi gweithgarwch mwy sylweddol ym mlynyddoedd 2 a 3.

O ystyried yr amserlenni, mae hyn yn debygol o fod yn gyfle cyfyngedig, wedi'i dargedu, tua diwedd y flwyddyn ariannol.
Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth

Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25
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Blwyddyn 2 (2023-24): 

Gan adeiladu ar y flwyddyn gyntaf, bydd ail flwyddyn Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cyflawni prosiectau mwy sylweddol. Cyhoeddir
galwadau mwy am gyllid, a bydd prosiectau sy'n rhychwantu blynyddoedd 2 a 3 yn cael eu hystyried.

Wrth i weithgarwch a gyflawnir o fewn rhaglenni presennol yr UE ddechrau lleihau yn ystod 2023, bydd ffocws clir ar reoli’r
broses o bontio i Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, gyda dull strategol o ran cyflawni sydd angen ei gadw, ei ail-lunio a’i ddatgomisiynu, 
gan gadw tirwedd cyllid a chyflawniad Strategol Llywodraeth Cymru mewn cof gydol yr amser.

Blwyddyn 3 (2024-25): 

Ym mlwyddyn 3 y gwneir y rhan fwyaf o'r gwaith cyflawni. Ni fydd unrhyw gyllid UE ar gael mwyach, felly bydd blwyddyn 3 yn gweld
cynnig Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU greiddiol o ran y blaenoriaethau buddsoddi ar draws yr economi leol. Bydd blwyddyn 3 hefyd yn
hollbwysig o ran cynllunio ar gyfer y cyfnod y tu hwnt i fis Mawrth 2025, a mapio cyfleoedd ac anghenion y dyfodol.

Egwyddorion Comisiynu

Mae gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn y Canolbarth nifer o lwybrau comisiynu posibl i gefnogi’r gwaith o gyflawni prosiectau, o ddarpariaeth
fewnol Awdurdodau Lleol, gwahoddiadau/galwadau agored, caffael a chomisiynu strategol.

Mae’r canllawiau gan Lywodraeth y DU yn nodi’n glir y gellir defnyddio pob un o’r opsiynau hyn, gan ddatgan ffafriaeth at gynnal
gwahoddiadau agored i gyflwyno ceisiadau.

Bydd y ddau Awdurdod Lleol yn adolygu’r strategaeth gomisiynu yn fuan, ac yn debygol o edrych ar ystod o opsiynau, yn enwedig ym
mlwyddyn 1, fel ein bod yn ystyried amrywiaeth o ffactorau i sicrhau y gellir eu cyflawni (e.e. amserlenni cynnull, capasiti, cydweddiad strategol, 
dyblygu).

Bydd y llwybr arfaethedig i'r farchnad yn cael ei nodi yn y cynlluniau comisiynu blynyddol. Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
Cro n fa Ffyn ian t Gyffre din y DU 20 22-25
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Llywodraethu

Er y bydd Cyngor Ceredigion yn gwasanaethu fel yr Awdurdod Lleol Arweiniol ar gyfer gweinyddu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, bydd y penderfyniadau
a wneir yn digwydd ar lefel leol yn bennaf.

Bydd angen mynd â chynigion prosiect i Bartneriaethau Adfywio lleol neu gyfwerth (sy'n cynnwys cynrychiolwyr y sector cyhoeddus, y sector preifat a'r
trydydd sector) ym mhob Awdurdod Lleol i’w cymeradwyo.

Ymgymerir â gwaith cyffredinol rheoli a chydgysylltu’r gronfa’n strategol ar lefel ranbarthol, gan roi sylw dyledus i strwythurau llywodraethu rhanbarthol
presennol.

Bydd y model hwn yn sicrhau bod penderfyniadau lleol yn cael eu gwneud er mwyn caniatáu bod cynigion yn cefnogi anghenion lleoedd yn y Canolbarth, 
ond gan weithio o fewn fframwaith strategol cyffredinol i sicrhau cysondeb a chyfatebolrwydd â chyllid a mentrau eraill (e.e. y Fargen Twf, Partneriaeth
Sgiliau Rhanbarthol a darpariaeth ranbarthol neu genedlaethol arall).

Rheoli a Chyflawni

Yn ystod y cyfnod cyflawni o dair blynedd, bydd Tyfu Canolbarth Cymru (TCC) yn gallu gwario hyd at 4% o’r gyllideb a ddyrannwyd ar gyfer rheoli
rhaglen Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Bydd y cyllid hwn yn cael ei ddefnyddio i sicrhau capasiti priodol i gyflawni rhaglen Cronfa Ffyniant Gyffredin y 
DU.

Er mwyn defnyddio dyraniad Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn llawn, bydd Cyngor Ceredigion yn cymryd y cyfrifoldeb o fod yn Awdurdod Lleol
arweiniol ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a’r Rhaglen Lluosi ar draws rhanbarth TCC.

Bydd swyddogaeth swyddfa rheoli rhaglen (PMO) yn cael ei sefydlu i sicrhau y gall y gwaith o gyflawni Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU ddechrau o 
hydref 2022 ymlaen. Bydd Cyngor Ceredigion yn gweithio gyda Chyngor Sir Powys i gymryd y cyfrifoldeb am ddarparu’r gronfa a rheoli’r rhaglen o 
ddyrannu cyllideb y Canolbarth yn gyffredinol dros y tair blynedd ariannol.

Cyn llun  Bud d so d d i Rh an b arth o l y Can o lb arth
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BETH DDYLEM NI EI WNEUD NAWR?
Mae gwaith sylweddol yn cael ei wneud drwy gydol hydref
2022 i gynnull adnoddau, prosesau a systemau i gefnogi’r
gwaith o gyflawni Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn y Canolbarth.

Mae'r tîm yn gweithio gyda Llywodraeth y DU i helpu i lunio'r
strategaeth a’r agweddau manylach i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r
gronfa. Bydd y broses hon yn cymryd amser, ac mae’r strategaeth
gomisiynu a’r egwyddorion a amlinellwyd uchod yn adlewyrchu
hynny.

Camau Nesaf
Cyn cyhoeddi unrhyw alwad neu ffurflen gais, byddem
yn nodi’r awgrymiadau allweddol canlynol o ran meddwl am gynnig
prosiect Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU: 

• Adolygu prosbectws Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU a’r canllawiau 
manwl ar wefan Llywodraeth y DU a'r blaenoriaethau yn y ddogfen hon, 
i ymgyfarwyddo â disgwyliadau ariannu.

• Adolygu a myfyrio ar y cynlluniau a’r strategaethau rhanbarthol a lleol
perthnasol ac ystyried rôl cynnig y prosiect wrth gefnogi
anghenion a blaenoriaethau lleol.

• Edrychwch ar y gweithgarwch presennol a gefnogir yn y rhanbarth a 
sicrhau nad oes unrhyw ddyblygu/gorgyffwrdd â sefydliadau
tebyg/rhaglenni a ariennir (ni fydd prosiectau sy'n dyblygu/gorgyffwrdd
yn cael eu hariannu).

• Ystyriwch yn ofalus y dyraniadau cyllid arfaethedig a'r canlyniadau
ac allbynnau disgwyliedig.

• Adolygwch ac adeiladwch dystiolaeth o angen ar gyfer y prosiect a 
gynigir gennych. Byddwch yn glir ynghylch pam mae angen y prosiect, 
a pha dystiolaeth sydd yn ei lle i'w gefnogi.

• Datblygwch sgyrsiau cynnar a gweithredol gyda phartneriaid strategol a 
chyflawni allweddol i sicrhau nad yw eich cynnig yn dyblygu neu’n
trawsgroesi ag eraill.

• Anogir rhanddeiliaid i barhau i gael sgyrsiau gweithredol gyda'r
Awdurdodau Lleol a phartneriaid lleol, i helpu i siapio’r
meddyliau cynnar.
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Ceredigion  Shared  Prosperity Fund  Local Partnership  
(Cynnal y Cardi ) 

 
DRAFT Terms of Reference 

 
1. Background 

The Ceredigion Shared Prosperity Fund (SPF) Local Partnership (known as Cynnal y 
Cardi)s a non incorporated body responsible for delivering the SPF Investment Plan   
programme in Ceredigion under the Mid Wales  Regional Investment Plan UK Shared 
Prosperity Fund  2022-2025  
 
The Cynnal y Cardi Local Partnership is composed on the three sector principle, and is 
comprised of civil, private and public. 
 
2. Purpose 

 
2.1 The Cynnal y Cardi LP is intended to bring together a diverse range of local 

stakeholders to act as an advisory group to Ceredigion County Council in achieving 
UKSPF outcomes for Ceredigion  residents, communities and businesses. 
 

2.2 To steer and monitor the implementation of local SPF Activity so as to ensure that the 
priorities and actions as submitted in the Investment Plan are achieved. 
 

2.3 To influence and guide on the design of project activity being developed for other 
funding streams. 

 
 
3. Activities and Main Tasks 

 
The Cynnal y Cardi LP will: 

3.1 Develop and deliver their SPF activities in  addressing appropriate  the needs and 
opportunities  in the area by investing across the  priority areas as listed below: 
 
a) Communities and Place  

(b) Supporting Local Business  

(c) People and Skills  

(d) Multiply 
 

3.2 Drawing up a non-discriminatory and transparent selection procedure and objective 
criteria for the selection of operations, which avoid conflicts of interest.  

3.3 Ensuring coherence with the Investment Plan when selecting operations, by 
prioritising those operations according to their contribution to meeting the Investment 
Plan’s objectives and targets. 

3.4 Preparing and publishing calls for proposals or an ongoing project submission 
procedure, including defining selection criteria.  

3.5 Receive and assess proposals for SPFSPF activity, which meet the aims of the 



 
objectives and the targets of the IP  

3.6 Selecting operations and fixing the amount of support, and, where relevant 
presenting the proposals to the body responsible for final verification of eligibility 
before approval. 

3.7 Build the capacity of local actors to develop and implement activity including fostering 
their project management capabilities. 

3.8 Monitoring the implementation of the  local activity within the Regional Investment 
Plan and the operations supported and carrying out specific evaluation activities 
linked to the strategy. 

3.9 Monitor progress and success of the SPFSPF activities ensuring compliance with the 
Administrative Body and UK Government requirements.  

3.10 Provide support to organisations seeking to make funding applications with 
information, advice, resources and training. 

3.11 Develop and encourage cross-sectorial working to ensure co-ordination/ collaboration 
of efforts within the programme area. 

3.12 Develop and encourage cross-county partnership working to ensure collaboration 
and sharing of resources wherever possible. 

3.13 Work with the Regional Administrative Body and UK to resolve difficulties and agree 
actions. 

3.14 Deliver SPF  activity in accordance with legislation and contractual requirements. 
3.15 Comply with UK standard good practice procedures and all applicable rules including 

public procurement requirements. 
3.16 Ensure that a full audit trail is retained including original documentation. 
3.17 Advise the Regional Administrative Body of any clawback implications. 
3.18 Ensure that everyone is treated according to their individual needs according to The 

Equality Act 2010 and that equality of opportunity is promoted in allocating resources, 
engaging local communities and in employing staff. 

 
4. Membership 

4.1  This group has been established by Ceredigion Council, in line with the UKSPF 
prospectus issued by the Department for Levelling Up, Housing and Communities. 
UK Shared Prosperity Fund: prospectus - GOV.UK (www.gov.uk) 

4.2 Membership of the group is guided by the UKSPF prospectus and informed by local 
needs and priorities. 

4.3 List of proposed  membership and advisors are provided in Annex 1 
4.4 The role of an individual Local SPF Partnership member is provided in Annex 2 
4.5 The maximum number of members on the Local Partnership at any time will not 

exceed 25. The minimum number of members will be 18. The minimum number 
required for the meeting to be quorate is 8 (This is calculated as a third of the total 
membership plus one – 38%) ensuring that no single group of either public, private or 
socio-economic sectors make up more than 49% of the quorum.  

4.6 The Local Partnership  will be composed of representatives of public and private local 
socio-economic interests, in which, at the decision-making level neither public 
authorities nor any single interest group represents more than 49% of the voting 
rights. 



 
4.7 In forming the new Local Partnership all interested individuals are expected to 

complete an application form for consideration that will be considered by the 
Administrative Body. An open call may be undertaken to promote this opportunity to 
potentially interested parties. 

4.8 Each LP member should represent only one organisation. If individuals have more 
than one interest within the community the LP will have a mechanism in place where 
the interests will be recorded and minuted to ensure a transparent process. This will 
ensure that no single interest group (see 4.7 for definition) will represent more than 
49% of the voting rights. 

4.9 A single interest group is defined as (i) other ‘interest’ groups such as youth/farming 
sector or an individual organisation or company. Each member will be requested to 
confirm any primary or secondary interests that they may have. This is to ensure that 
no single interest group can represent more than 49% of the voting rights. 

4.10 LP members who are unable to attend a particular meeting may arrange for an 
alternate from their group/organisation to attend in his/her place. 

4.11 An individual acting as a representative of a group/organisation will cease to be a 
member of the LP should he/she leave that group/organisation. The 
group/organisation will be invited to nominate a new representative. 

4.12 Individuals with particular skills may be co-opted on to the LP as non-voting 
advisors and for a specified period.  

 
5.  Changes to the Membership 

5.1 Changes to the membership will not be permitted if they result in the total number of 
members from the public sector or any interest group accounting for more than 49% 
of the total number of members on the Partnership. 

5.2 The membership of the LP will be reviewed annually and where ‘gaps’ are identified 
in the membership, the LP will undertake an open process in an attempt to fill those 
‘gaps’ with interested organisations. If an interested organisation does come forward 
and the LP decides that this fulfils a need / gap then the application may be 
considered. 

5.3 All new applications for membership of the group will be considered by the  LP - 
either at the next available meeting or through written procedure. The LP will make 
the final decision on successful and unsuccessful applicants. Successful applicants 
will be invited to attend the next available meeting / event. Unsuccessful applicants 
will be advised by the Secretariat, as to reasons why their application was rejected. 

5.4 An up-to-date list of Members will be held by the Secretariat and made available to 
the LP upon request. 

6.  Advisors 
6.1 The LP reserves the right to invite various officers/specialists to attend meetings in an 

advisory capacity, without voting rights. In addition, Ceredigion County Council as 
Administrative Body will attend LP meetings to support the programme. 

6.2 The current list of Advisors to the LP is provided in Annex 1 of this document. 
6.3 Advisors who are unable to attend a particular meeting may arrange for an alternate 

from their organisation to attend in his/her place where necessary.  
 



 
7. Election of Chair and Vice-Chair 

7.1 The Chair and Vice-Chair(s) will be appointed annually. Where no other 
nominations are received the members may be reappointed. 

7.2 Nominations for the Chair and Vice-Chair will be open to any member of the LP. 
7.3 Nominations will be accepted up to one day (24hrs) before the meeting. 
7.4 Each nomination will need a LP member as a proposer. 
7.5 Where more than one member contests a position, an election will be decided by a 

majority vote using a secret ballot at the meeting. 
7.6 There shall be no restriction on the Chair or Vice-Chair serving more than one term. 
7.7  The only exception to the above may be the case of an interim Chair who will be 

appointed by The Administrative Body for the period April 2015 to December 2015 
in order to facilitate the initial formation and implementation period of the LP. 

 
8. Operating Procedures 

8.1 The LP will meet at least four times a year with the Chair and Administrative Body 
given discretion to call additional meetings as and when necessary. 

8.2 Secretariat support for the LP will be provided by Ceredigion County Council as the 
Administrative Body. 

8.3 LP meetings will be hybrid and held at a venue within the programme area 
whenever possible, but may be located elsewhere to ensure full participation of 
members at all times. 

8.4 Meetings are open to the public, but where confidential items are discussed, 
attendees will be asked to leave whilst the item(s) is/are considered by the LP. 

8.5 The Chair (in conjunction with the groups Secretariat) will have the right to invite 
representatives of other bodies to the LP to discuss particular issues where 
necessary. 

8.6 In the event that a meeting is not quorate, the meeting may progress but decisions 
reached must be confirmed by written/electronic procedure (See 8.13) before being 
actioned or by a subsequent quorate meeting. 

8.7 An agenda will be circulated at least one week before each meeting. Members with 
significant items for discussion must notify the Secretariat of these in time for them 
to be included on the agenda. 

8.8 Papers issued to the group members with a ‘Protect’ marking should not be passed 
onto unauthorised persons. Group members should ensure that any protected 
material is not circulated wider without prior approval of the Chair and/or 
Secretariat. There is acceptance that Group members will need to consult their 
respective organisations on the content of draft papers; however papers should not 
be shared outside of Group membership until they have been finalised. 

8.9 Papers issued with a ‘Not Protect’ marking are classified as finalised and available 
for wider consumption. 

8.10 The agreement or releasing of Partnership  papers deemed as final will be agreed 
at Partnership  meetings, or by correspondence. 

8.11 Minutes will be kept to record all decisions made by the LP. Minutes will be 
circulated in draft form to all members at least one week before each meeting. 
These draft minutes will be reviewed for accuracy at the next meeting and once 
agreed (subject to any changes) signed by the Chair. The minutes will then be 



 
translated. 

8.12 The LP may establish Working Groups to undertake specific areas of work on its 
behalf, as and when required. Working Group members may include both LP 
members and others co-opted for their specific skills. The sub groups envisaged in 
the process will include thematic based working groups. Working groups will not 
have any decision making powers and will only make recommendations. Such 
groups will remain fully accountable to the LP itself.  

8.13 There are likely to be occasions when decisions need to be taken at short notice or 
when a meeting is held but is not quorate. In such situations decisions may be 
taken by written/electronic procedure. In this situation, the Secretariat will contact all 
members by e-mail setting out clearly the decision which is required, along with a 
deadline. The Secretariat  will consider responses and reach a decision based on 
the overall view of the members. At this point the decision is made. At the next 
meeting a written and/or verbal report will be provided outlining the responses 
received and how the decision has been reached by this written/electronic 
procedure. The decision will be recorded as a formal decision of the LP. 

8.14 A register of attendance will be maintained and where a member organisation has 
three consecutive ‘no shows’ they will forfeit their membership and an alternative 
organisation from the same sector will be invited to join the LP. 

8.15 The LP membership will be reviewed on an annual basis in order to ensure that the 
changing needs of the area and the priorities of the LDS are met. 

8.16 The process for selecting activities will be non-discriminatory and transparent and 
will avoid conflict of interest. At least 51% of the votes in selection decisions will be 
cast by Members who are not Public Sector. This selection can be made by written 
procedure. See Annex 3 for selection process.  

 
 

9. Communication 
9.1 A communication Plan will be developed detailing a proposed timeline, actions, 

anticipated outcomes and costs for its delivery. The primary aim to promote SPF to 
as wider audience as possible. This Plan will be agreed by the LP and anticipated 
activity includes: the production of a SPF newsletter and web-site; use of social 
media platforms where appropriate; workshops, seminars and conferences; the 
production and distribution of LP papers and reports; and the production of 
media/press releases. 

9.2 LP members will be expected to act as an informal ‘animateur’ to promote and 
disseminate information via their organisations wider distribution lists on the work of 
the ‘Cynnal y Cardi’ LP. This will ensure wider stakeholders and interested parties 
are kept informed of developments. 

9.3 Wider stakeholders and interested parties need to be kept regularly informed on 
developments regarding implementation of the SPF programme. The LP will ensure 
that this happens via appropriate means of communication e.g. annual 
meeting/networking event or written material. 

10. Voting 
10.1 The LP will seek to reach agreement on recommendations by discussion and 

consensus. On occasions when a formal vote is required each Member or substitute 



 
shall be entitled to one vote and decisions will be made on the basis of a simple 
majority. 

10.2 Neither the public sector nor any single interest group can have more than 49% of 
the voting rights at the decision making level of the LP. 

10.3 At least 51% of the voting rights in application selection decisions have to come 
from the non-public sector Members.  

10.4 In the event of an equal split of votes, the Chair will have the casting vote. 
10.5 LP members with any personal or financial interest in a matter being discussed, 

must declare that interest and will not be entitled to vote on that item.  
10.6 Advisors are not entitled to vote. 

 
 

11. Monitoring and Review 

11.1 The effectiveness of the local partnership group will be subject to ongoing review 
and the Terms of Reference will be updated and reviewed periodically. A review will 
take place, at a minimum, annually. 

 

SIGNED : …………………………………   DATED: ……………………… 

 



 
Annex 1 
 
Membership is to include representatives as follows and to be confirmed: 
Sector: Organisation 
Public: Economic Development Ceredigion County Council   
 Aberystwyth University 
 University of Wales Trinity St David 
 Natural Resources Wales 
 Hywel Dda PHB 
 Aber Innovation  
 Llyfrgell Genedlaethol Cymru  
                                                                                                                  
Private: Antur Cymru  
 National Farmers Union 
 Farmers Union of Wales 
 Menter a Busnes   
 Federation of Small Businesses 
 Institute of Directors  
 Chamber of Trade 
  
Civil:  Ecodyfi on behalf of Dyfi Biosphere Partnership 
 Town Councils  
 Menter Aberteifi 
 Young Farmers Club 
 Llandysul & Pont Tyweli Ymlaen Cyf 
 CAVO 
 Housing Associations 
 Cwmni Theatr Arad Goch 
 Cambrian Mountains Initiative 

 
Ben Lake, Member of Parliament for Ceredigion Constituency to be invited as per UKSPF 
requirements. 
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