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LLUN CLAWR BLAEN
Digwyddiad dathliadol ar
gyfer agor llwybr cerdded
a beicio Pen-bre – Cydweli,
prosiect a gyflwynir gan
Sustrans mewn partneriaeth
â Chyngor Sir Gâr gyda’u
dyfarniad CCA o £299,364.
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LLUN CLAWR BLAEN
Ras Urddo Llwybr Arfordirol Arran
2016, a ysbrydolwyd gan prosiect
CCA £278,713 Ymddiriedolaeth
Mynediad Arran sydd wedi
gwella Llwybr Arfordirol Arran.

LLUN CLAWR BLAEN
Grug ac eithin trawiadol yr
haf o gwmpas clogwyn Ynys
Lawd ar arfordir gorllewin
Môn, lle mae RSPB Cymru’n
defnyddio eu dyfarniad CCA
o £267,843 i ddatblygu’r
cyfleuster presennol i ymwelwyr
a gwella’r profiad i dwristiaid.

ISOD:
Mae dyfarniad CCA Gigha
Trading Ltd o £370,925 wedi
ariannu gosod glanfa newydd ac
angorfeydd gwell, gan arwain at
gynnydd yn nifer yr ymwelwyr a
buddion go iawn i fusnesau lleol.

LLUN CLAWR BLAEN
Pâl a welwyd oddi ar
Glogwyn Bempton lle mae
RSPB wedi derbyn dyfarniad
CCA o £452,784 i wella’r
Seabird Discovery Centre
a chreu atyniad trwy gydol
y flwyddyn i hyrwyddo
cadwraeth bywyd gwyllt
ymhellach. Llun: Pete Hewitt

LLUN CLAWR BLAEN
Cywain yn labordy gwymon
Ocean Veg Ireland Ltd ar Ynys
Rathlin, y maent wedi ei sefydlu
gyda’u dyfarniad o £71,844
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CRONFA CYMUNEDAU’R ARFORDIR
RHAGAIR GAN Y GWEINIDOG
Mae Arfordir Gwych Prydain yn chwarae rôl hanfodol yn hanes, treftadaeth
a diwylliant ein gwlad. Mae’r Llywodraeth hon yn ymrwymedig i helpu
cymunedau’r arfordir i ffynnu a chryfhau eu hapêl fel lleoedd i fyw, gweithio
ac ymweld â nhw.
Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir yn darparu
ffynhonnell gymorth wedi ei thargedu ar
gyfer trefi glan môr. Mae hyn wedi galluogi
iddi gefnogi nifer mawr o brosiectau cyffrous
ac arloesol mewn ardaloedd arfordirol
nad ydynt bob amser yn bodloni meini
prawf ariannu cynlluniau grant eraill sydd
yn aml yn llawer mwy sylweddol. Mae’r
Gronfa’n rhan bwysig o agenda ehangach
y Llywodraeth i hyrwyddo twf lleol a chreu
economi sy’n gweithio ar gyfer pawb. Mae’r
trydydd adroddiad cynnydd hwn yn disgrifio
cyflawniadau trawiadol y Gronfa ar draws
y Deyrnas Unedig ers iddi lansio yn 2012.
Mae’n dangos y ffyrdd amrywiol y mae ein
cymunedau arfordirol wedi cofleidio’r heriau
maen nhw’n eu hwynebu, gan drawsnewid
ac amrywiaethu eu heconomïau, ac ar yr un
pryd hyrwyddo eu hasedau traddodiadol.
Ar ben hynny, mae’r adroddiad yn dangos
bod cyflawniadau’r Gronfa’n creu momentwm
- gan ddenu prosiectau o safon uchel sy’n
creu buddion go iawn a chynaliadwy mewn
cymunedau’r arfordir ledled y Deyrnas
Unedig. O Amble i Amlwch, Ynys Rathlin i
Kilkeel, ac o Brighton i Bute, mae grantiau
wedi eu dyfarnu i fwy na 200 o brosiectau,
y rhagwelir y byddant yn diogelu neu’n
creu 18,000 o swyddi newydd ac yn denu

dros £200 miliwn mewn ariannu ar y cyd.
Mae twristiaeth arfordirol wedi adennill
ei safle fel sector gwyliau mwyaf Lloegr
ac erbyn hyn mae ganddi werth o £8
biliwn bob blwyddyn. Gyda thraean o’r
holl deithiau aros dros nos domestig yn
digwydd ar yr arfordir, mae potensial enfawr
bellach i arfordir Prydain Fawr a Gogledd
Iwerddon ffynnu trwy gydol y flwyddyn.
Bydd estyn Cronfa Cymunedau’r Arfordir
am o leiaf pedair blynedd bellach i 2020-21
gydag o leiaf £90 miliwn ar gael a chreu 146
o Dimau Cymunedau’r Arfordir yn Lloegr yn
helpu trefi glan môr i gyflawni hyd yn oed yn
fwy o lwyddiant dros y blynyddoedd i ddod.
Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau
darllen am gyflawniadau sylweddol
y Gronfa hyd yma, a’r ymrwymiad
ac ymdrech sy’n sail iddynt.

Andrew Percy AS
Is-Ysgrifennydd Gwladol Senedd y Deyrnas
Unedig (Gweinidog dros Bwerdy’r Gogledd)

CYFLWYNIAD
Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir (CCA) wedi ei dylunio i gefnogi datblygiad
economaidd cymunedau arfordirol trwy hyrwyddo twf economaidd cynaliadwy
a swyddi, fel bod pobl yn gallu ymateb yn well i anghenion a chyfleoedd
economaidd newidiol eu hardal. Dyma’r trydydd adroddiad cynnydd blynyddol
ar gyfer CCA, gan fwrw golwg cronnus yn ôl ar y cynnydd y mae prosiectau a
ariannwyd wedi ei wneud ar draws tair rownd ariannu ers dechrau’r rhaglen yn
2012. Mae’n myfyrio ar yr hyn a gyflawnwyd hyd yma a chyfraniad prosiectau
CCA at adfywio cymunedau arfordirol o gwmpas y Deyrnas Unedig.
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CRONFA CYMUNEDAU’R ARFORDIR
YMAGWEDD ESBLYGOL
Mae CCA yn anelu at annog datblygiad
economaidd cymunedau arfordirol trwy
ddarparu ariannu er mwyn iddynt greu twf
a swyddi cynaliadwy. Mae’n canolbwyntio
ar ganlyniad sengl sef y ‘bydd cymunedau’r
arfordir yn profi adfywio a thwf economaidd
trwy brosiectau sy’n creu swyddi yn
uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, ac yn
diogelu swyddi cyfredol’. Mae’r Gronfa Loteri
Fawr yn cyflwyno’r rhaglen ar draws y Deyrnas
Unedig ar ran Llywodraeth y Deyrnas Unedig
a Gweinyddiaethau Datganoledig Cymru, Yr
Alban a Gogledd Iwerddon. Hyd yma, mae
CCA wedi buddsoddi dros £120m mewn dros
200 o brosiectau ar draws y Deyrnas Unedig.
Cyn lansio CCA yn 2012, ni fu ymateb Deyrnas
Unedig sengl i anghenion a chyfleoedd economaidd,
cymdeithasol ac amgylcheddol mewn trefi’r a
chymunedau’r arfordir, yn bennaf oherwydd eu
hamrywiaeth. Gellir dadlau y bu’r rhaglen yn gatalydd
i ddatblygu diddordeb a gweithgareddau mewn trefi
a chymunedau’r arfordir, ac er 2012 mae pob un o’r
pedair gwlad wedi datblygu ei hymagwedd unigryw
ei hun i’w datblygiad a thwf yn y dyfodol. Mae hyn yn
amlwg yn y blaenoriaethau ar gyfer CCA Rownd 4, a
fydd yn arwain datblygiad y rhaglen o 2017 ymlaen.
Mae pob un o’r pedair gwlad wedi datblygu ymagweddau
gwahanol sy’n ymestyn y tu hwnt i CCA ac yn
adlewyrchu safbwyntiau polisi ehangach. Er enghraifft,
mae Lloegr yn cryfhau’r ffocws ar drefi a chymunedau’r
arfordir trwy gyflwyno 145 o Dimau Cymunedau’r
Arfordir (CCT) a fydd yn dod â chymunedau lleol,
eu hawdurdod lleol a busnesau lleol ynghyd i helpu
cefnogi swyddi, twf a ffyniant.2 Yn y gwledydd eraill
mae polisi ehangach wedi llunio blaenoriaethau Rownd
4 CCA fel a amlinellir yn ffigur 1.0. Un o gryfderau
CCA yw ei gallu i adlewyrchu blaenoriaethau lleol a
chenedlaethol o fewn fframwaith Deyrnas Unedig gyfan.

Figure 1.0
CCA Rownd 4 : Ymagwedd wedi’i Theilwra
LLOEGR
Blaenoriaethau
ariannu /
Themâu
Allweddol

Amrywiaethu ac arloesedd economaidd
Cefnogaeth datblygu busnesau
Ymdrin â thymoroldeb
Gwelliannau i fannau cyhoeddus
Adfywio integredig
Timau Cymunedau’r Arfordir bellach yn
gymwys i ymgeisio

Daearyddiaeth

Dim cyfyngiadau

Ariannu

Dros £50,000 / Dim uchafswm terfyn

CYMRU
Blaenoriaethau
ariannu /
Themâu
Allweddol

Maes gweithgarwch neu fusnes newydd
Ehangu cyflwyniad gweithgareddau neu
fusnesau presennol
Arloesi neu wella model busnes neu
strwythur sefydliadol

Daearyddiaeth

Dim cyfyngiadau

Ariannu

Dros £50,000 / Hyd at £300,000

YR ALBAN
Blaenoriaethau
ariannu /
Themâu
Allweddol

Strategaethau Datblygu Lleol o dan Gronfa’r
Môr a Physgodfeydd Ewropeaidd
Strategaeth Twristiaeth Yr Alban
Adfywio strategol

Daearyddiaeth

Poblogaeth o tua 60,000 neu lai

Ariannu

Dros £50,000 / Hyd at £300,000

Twristiaeth Arfordirol 2016 – Academi
Twristiaeth Arfordirol Genedlaethol 2016
1

Am wybodaeth bellach gweler: https://
www.gov.uk/government/ news/coastalcommunity-teamsto- take-control-ofseasideregeneration; https://www.gov.uk/
government/news/new-coastalrevivalfund-and-communityteams- to-bringjobs-andbusinesses- to-seaside-towns
2

GOGLEDD IWERDDON
Blaenoriaethau
ariannu /
Themâu
Allweddol

Adfywio sy’n cefnogi buddsoddi mewn twristiaeth,
busnes, yr amgylchedd adeiledig a naturiol

Daearyddiaeth

Poblogaeth o tua 60,000 neu lai

Ariannu

Dros £50,000 / Hyd at £100,000

Hyfforddiant a sgiliau sy’n gysylltiedig â sicrwydd
swyddi hir dymor
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CRONFA CYMUNEDAU’R ARFORDIR
TREFI A CHYMUNEDAU’R ARFORDIR
Ar yr un pryd â chydnabod amrywiaeth trefi a chymunedau arfordirol y Deyrnas Unedig, mae CCA
wedi ceisio ymdrin â rhai heriau cyffredin sydd yn aml yn nodweddiadol o gymunedau’r arfordir. Mae’r
rhain yn cynnwys:

Gorddibyniaeth ar
swyddi tymhorol â
thâl is mewn ystod
fach o ddiwydiannau
megis twristiaeth
a lletygarwch

Poblogaethau
dirywiol ac sy’n
heneiddio

Heriau stoc tai cul
i’r boblogaeth leol
hygyrchu a/neu
fforddio tai priodol

Mae ein cymunedau arfordirol wedi dangos gwydnwch
mawr trwy amrywiaethu a thrawsnewid eu heconomïau
lleol mewn blynyddoedd diweddar. Mae CCA wedi chwarae
rôl sylweddol trwy gefnogi prosiectau wedi eu hariannu i
fanteisio i’r eithaf ar y bobl a’r asedau yn eu cymuned leol
a denu buddsoddiad ychwanegol gwerth dros £170m. Er
enghraifft, cafwyd newid sylweddol yn nifer y bobl sy’n
mynd ar ‘wibdeithiau aros’, gyda nifer y teithiau i leoliadau
glan môr yn codi o tua 18 miliwn yn 2010 i 23 miliwn yn
2014 - cynnydd o dros 25%.3 Mae’r cynnig glan môr o ran
llety, mynd allan i fwyta a phethau i’w gweld a’u gwneud
wedi gwella, gyda llawer o hyn yn cael ei adrodd yn y
wasg boblogaidd a helpu pwysleisio atyniadau gwyliau
glan môr yn y Deyrnas Unedig.
Mae gobeithion ar gyfer y dyfodol yn seiliedig ar fwy na
marchnadoedd traddodiadol yn unig hefyd. Mae’r Ganolfan
Entrepreneuriaid wedi amlygu digonedd o resymau go
iawn dros fod yn optimistaidd

Pell o farchnadoedd
a gwasanaethau,
gyda chysylltedd
trafnidiaeth gwael

Ystod o heriau
diriaethol ac
amgylcheddol

“Mae diwydiannau newydd yn
disodli’r rhai hen; mae technoleg yn
ailgysylltu’r cymunedau hyn sydd yn aml ar
ymylon cymdeithas ac, ar yr un pryd, yn atal
y llif o bobl sy’n gadael i weithio rhywle arall.
Mae cenhedlaeth flaengar o entrepreneuriaid,
buddsoddwyr, sefydliadau diwylliannol a
gwleidyddion lleol yn dod o hyd i berthnasedd
newydd i’r trefi hyn, gan harneisio eu
prydferthwch naturiol a phensaernïol mewn
ffyrdd newydd a llawn dychymyg”.4
— Y Ganolfan Entrepreneuriaid

Ffynhonnell: Ystadegau Twristiaeth Prydain
Fawr, Visit Britain.
3

Ffynhonnell: How Entrepreneurs can turn the
tide in seaside Towns, Centre for Entrepreneurs
2015
4
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BRIG A CHANOL: Mae Cymdeithas
Llwybr Arfordirol De-orllewin
Lloegr wedi defnyddio eu grant
o £1,146,684 i drwsio, gwella
a hyrwyddo Llwybr Arfordirol
prydferth De-orllewin Lloegr yn
dilyn difrod yn ystod gaeaf 2013/14.

GWAELOD: Mae RSPB Cymru’n
defnyddio eu dyfarniad CCA o
£267,843 i ddatblygu’r cyfleusterau
presennol i ymwelwyr a gwella’r
profiad i dwristiaid ar glogwyn Ynys
Lawd ar arfordir gorllewinol Môn.
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BUDDSODDI HYD YMA
At ei gilydd, £125 miliwn yw cyfanswm y dyfarniadau CCA, gan
gefnogi prosiectau gyda chyfanswm gwerth o £294 miliwn.
Mae hynny’n golygu bod CCA wedi cynhyrchu neu gyd-ariannu £172
- gyda phob £1 o arian CCA yn denu £1.4 o ffynonellau eraill. Mae’r
dadansoddiad yn yr adroddiad hwn yn seiliedig ar ddata cronnus
ar draws rowndiau ariannu un, dau a thri hyd at fis Ebrill 2016.

Mae pob £1 o arian CCA yn denu
£1.4 o ffynonellau eraill.

Mae mwyafrif y dyfarniadau o ran nifer a gwerth wedi bod yn
Lloegr a dderbyniodd 74% o’r cyfanswm buddsoddiad CCA. Ar
lefel ranbarthol, derbyniodd y De (Gorllewin a Dwyrain) hanner
yr holl fuddsoddiad yn Lloegr. Derbyniodd Yr Alban 17% o’r
buddsoddiad, derbyniodd Cymru 7% a Gogledd Iwerddon 2%.

LLOEGR
Costau Prosiect
£224,096,789

CYMRU
Costau Prosiect

£92,185,206

CYD-ARIANNU

£133,719,309

£8,143,737

£8,005,034

£16,130,271

YR ALBAN
Costau Prosiect

£21,516,205

£29,308,333

£50,644,558

GOGLEDD
IWERDDON

£2,605,504

Costau Prosiect
£3,044,816

CYFANSWM
Costau Prosiect
£293,916,434
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£124,450,652

£171,821,356

£788,680

Ffigur 2.0 Gweithgarwch Buddsoddi

DYFARNIAD CCA

Ffigur 3.0 Gweithgarwch fesul Lleoliad
Tua £570,000 yw gwerth y dyfarniad cyfartalog ond gyda
gwahaniaeth sylweddol rhwng Lloegr (sylweddol uwch) a
gweddill y Deyrnas Unedig (sylweddol is).

Cenedl

Nifer y
dyfarniadau

% y dyfarniadau

Gwerth

% fesul
gwerth

Gwerth
cyfartalog

Lloegr

98

45%

£92,185,206

74%

£940,665

Dwyrain Lloegr

14

14%

£8,624,382

9%

£616,027

Dwyrain Canolbarth
Lloegr

2

2%

£1,950,000

2%

£975,000

Gogledd-ddwyrain
Lloegr

12

12%

£15,423,562

17%

£1,285,297

Gogledd-orllewin
Lloegr

12

12%

£8,872,038

10%

£739,337

De-ddwyrain
Lloegr

19

19%

£20,583,732

22%

£1,083,354

De-orllewin Lloegr

28

29%

£24,681,227

27%

£881,472

Swydd Efrog a’r
Humber

11

11%

£12,050,265

13%

£1,095,479

Cymru

39

18%

£8,143,737

7%

£208,814

Yr Alban

71

32%

£21,516,205

17%

£303,045

Yr Ynysoedd a’r
Ucheldiroedd

39

18%

£12,365,655

10%

£317,068

Gweddill Yr Alban

32

14%

£9,150,550

7%

£285,955

Gogledd Iwerddon

11

5%

£2,605,504

2%

£236,864

CYFANSWM

219

100%

£124,450,652

100%

£568,268
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CRONFA CYMUNEDAU’R ARFORDIR
ALLBYNNAU CYFLOGAETH
Ffigur 4.0 Allbynnau Cyflogaeth5
LLOEGR
Cyfanswm swyddi hyd yma
5,569

Cyfanswm rhagamcaniad swyddi
14,252

CYRMU
Cyfanswm swyddi hyd yma
326

Cyfanswm rhagamcaniad swyddi
1,041

Cyfanswm swyddi hyd yma
843

Cyfanswm rhagamcaniad swyddi
2,677

Cyfanswm swyddi hyd yma
441

Cyfanswm rhagamcaniad swyddi
473

Cyfanswm swyddi hyd yma
7,179

Cyfanswm rhagamcaniad swyddi
18,443

YR ALBAN

Rhagamcanir y bydd
prosiectau a ariennir gan
CCA yn creu neu’n diogelu
dros 18,000 o swyddi, ac
mae hyn wedi’i gyflawni
eisoes gyda dros 7,000
ohonynt. Mae 78% o’r
swyddi sydd eisoes wedi
eu creu yn Lloegr, gan
gynrychioli cyfran gymesur
o’r buddsoddiad.
Rhagamcaniad o’r gost
gyfartalog fesul swydd a
grëir yw £6,700, sy’n gwerth
da am arian o safbwynt
sector cyhoeddus.
Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys
swyddi uniongyrchol, anuniongyrchol
ac wedi eu diogelu.
5

GOGLEDD
IWERDDON

CYFANSWM

Yn ychwanegol at y ffigur
pennawd ar gyfer creu
swyddi, mae prosiectau
CCA wedi cyflwyno ystod
o allbynnau eraill hefyd.
Yn ôl rhagamcaniadau
byddant yn:
Cefnogi dros
10,000 o fusnesau
bach a chanolig a
busnesau newydd
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Denu dros 8 miliwn
yn fwy o ymwelwyr
a chynhyrchu
gwariant o dros
£360 miliwn
gan ymwelwyr

Creu dros 1,300
o brentisiaethau

Creu 84,000 m2
o arwynebedd
llawr newydd neu
wedi’i uwchraddio

Ffigur 5.0 Gweithgarwch Allbwn

Busnes

Twristiaeth

Sgiliau a
Hyfforddiant

Diriaethol

Dangosydd allbwn

Rhagamcaniad Niferoedd
(Wedi’i Gadarnhau)

Go Iawn hyd
yma

Busnesau preifat wedi eu cefnogi

10,936

7,295

Cynnydd mewn gwerthiannau busnes (£m)

135,535,080

31,845,451

Busnesau newydd wedi eu cefnogi

1,302

485

Mentrau cymdeithasol wedi eu cefnogi

415

181

Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr (m)

8,079,585

2,100,964

Gwariant gan ymwelwyr newydd (£m)

363,029,913

171,464,285

Cyfleusterau twristiaeth newydd wedi eu creu

258

139

Digwyddiadau twristiaeth wedi eu cefnogi

1,701

485

Docfeydd marina newydd wedi eu creu

326

107

Prentisiaethau wedi eu creu

1,342

978

Hyfforddeion yn sicrhau cyflogaeth

1,718

420

Hyfforddeion yn ennill cymhwyster

2,387

2,050

Tir llwyd wedi’i adfer (Ha)

136

21

84,013

41,230

344,874

294,134

Prosiectau diriaethol wedi eu cefnogi

298

349

Lleoedd i wirfoddolwyr

1,471

1,407

Prosiectau cymunedol wedi eu cefnogi

990

641

Arwynebedd llawr newydd neu wedi’i
uwchraddio (Metr Sgwâr)
Parth cyhoeddus wedi’i greu/gwella
(Metr Sgwâr)

Cymuned
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CRONFA CYMUNEDAU’R
ARFORDIR
GWEITHGARWCH FESUL
SECTOR

Ffigur 6.0 Gweithgarwch y Sector
Nid yw’n syndod bod mwyafrif y
dyfarniadau - dros 60% yn ôl nifer a gwerth
- wedi cefnogi prosiectau twristiaeth a
lletygarwch, gan adlewyrchu’r gweithgaredd
economaidd allweddol mewn llawer o
drefi arfordirol. Yr unig sector arall y
gwelwyd gwariant sylweddol ynddo yw’r
diwydiannau creadigol a diwylliannol
(16% yn ôl gwerth) gyda sectorau eraill
yn cynrychioli canrannau bach iawn.

TWRISTIAETH A LLETYGARWCH

£78,790,094
ARALL

£20,393,191
DIWYDIANNAU CREADIGOL

£18,121,457

BWYD A PHYSGOTA

£2,919,266

YR AMGYLCHEDD AC YNNI

£2,521,665

CYNHYRCHU

£1,808,476

BUSNES A MENTER

£10,468,040

ISADEILEDD

£48,541,823

Ffigur 7.0 Gweithgarwch Thematig
Roedd y nifer uchaf o
ddyfarniadau’n cefnogi prosiectau
sy’n gysylltiedig ag isadeiledd neu
eiddo, gan gyfrif am 70% o’r holl
ddyfarniadau a thuag 80% mewn
gwerth, a chan adlewyrchu’r
elfen gost sy’n gysylltiedig â
phrosiectau cyfalaf mawr. Cafwyd
lledaeniad da o brosiectau sy’n
cefnogi blaenoriaethau busnes a
sgiliau CCA.
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EIDDO A’R
AMGYLCHEDD

£52,022,031
HYFFORDDIANT
A SGILIAU

£13,418,758

Y DUDALEN HON: Mae Ymddiriedolaeth
Bywyd Gwyllt Swydd Efrog yn defnyddio
eu dyfarniad CCA o £498,573 i ymdrin â
thymoroldeb yn y sector twristiaeth lleol trwy
hyrwyddo’r ardal o gwmpas Spurn Point,
East Riding fel cyrchfan twristiaeth natur mae’r prosiect yn cynnwys adfer ‘Matthew’s
Lighthouse’ Gradd II Rhestredig eiconig.
LLUN: George Stoyle
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UCHAFBWYNTIAU THEMATIG
TWRISTIAETH FOROL

LLUN: Tri harbwr – Rhwyfo
arfordirol yn Ysgol Fôr Cullen

Mae Twristiaeth Forol yn cynnwys gweithgareddau
hamdden sy’n ymwneud â theithio i ffwrdd o gartref,
gan gael amgylchedd morol - dyfroedd/dyfrffyrdd
arfordirol, alltraeth neu fewndirol fel lletywr neu
ganolbwynt. Mae’n cynnwys antur, bywyd gwyllt, hwylio
i’r teulu ac amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon
dŵr, ymweliadau dydd neu estynedig. Mae adroddiad6
diweddar yn disgrifio twristiaeth forol fel a ganlyn:
Sefydledig

Craidd

Datblygol

Arall

Mordeithiau

Hwylio (iotiau
a dingis)

Caiacio môr

Badau camlas

Rhwyfo
Arfordirol

Plymio SCUBA

Syrffio

Syrffio
barcutiaid

Pysgota môr
Gwylio bywyd
gwyllt morol

Badau modur

Teithiau Bad
am Ddiwrnod

Syrffio gwynt

RR

Tybir bod twristiaeth forol yn Yr Alban werth £1.3 biliwn
o ran gweithgareddau arbenigol gan gynnwys gwylio
bywyd gwyllt, hwylio, caiacio, syrffio a physgota7.
Mae Adroddiad Tystiolaeth Forol Llywodraeth
Cymru a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn
amcangyfrif werth gweithgarwch economaidd
yn economi forol Cymru i fod tua £2.1bn8

RR

Mae economi forol y Deyrnas Unedig yn cynhyrchu
refeniw uniongyrchol ac anuniongyrchol gwerth dros
£3.2 biliwn ac yn cyfrannu gwerth £6.2 biliwn o werth
ychwanegol crynswth i GDP y Deyrnas Unedig9

RR

At ei gilydd cymerwyd tua 5 miliwn o wyliau domestig
yn 2014 sy’n cynnwys gweithgaredd hwylio, gan
gyfrannu £1.7 biliwn at economi’r Deyrnas Unedig10.
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Er nad ydynt yn canolbwyntio ar dwristiaeth forol yn unig,
bydd llawer o brosiectau CCA yn cyfrannu at ei thwf e.e.
gwelliannau harbwr neu fusnesau sy’n cynnwys teithiau bad.
Un agwedd allweddol ar dwristiaeth forol yw darparu docfeydd
marina newydd.

Hyd yma, mae CCA wedi cefnogi darparu dros 300 o
ddocfeydd newydd gyda buddsoddiad o tua £3 miliwn.

Sgïo dŵr

Mae’n anodd adnabod ffigur cadarn ar gyfer gwerth
economaidd twristiaeth forol i economi’r Deyrnas Unedig
oherwydd ffynonellau data gwahanol sy’n defnyddio
tybiaethau gwahanol. Er hynny, mae’r canlynol yn rhoi
rhywfaint o arwydd o’i gwerth:

RR

Mae hyn yn awgrymu y gallai fod gan dwristiaeth ar draws
y Deyrnas Unedig werth o £4.5 biliwn y flwyddyn - rhan
sylweddol o’r cymysgedd twristiaeth.

Mae prosiectau CCA wedi dangos sut gall y fath welliannau
cyfalaf drawsnewid cymuned leol. Dyfarnwyd £510,311 i
Three Harbours Association i greu both chwaraeon dŵr a
chyfleuster adeiladu badau ar safle diffaith ym Moray. Mae’r
cyfleuster newydd yn cyflogi 3.5 o staff CaALl ac wedi darparu
cyfleoedd hyfforddiant i 25 o bobl. Mae’r prosiect yn cefnogi
amrywiaethu economaidd yng nghymunedau pysgota gynt
Cullen, Findochty a Portknockie, ac yn hyrwyddo cydlyniant
cymunedol trwy annog cymryd rhan mewn gweithgareddau fel
adeiladu badau traddodiadol a rhwyfo ar yr arfordir.

Cyfleuster trawiadol iawn ac ymdrech
wych gan dair cymuned sy’n ychwanegu at
ddymunoldeb arfordir sydd eisoes yn brydferth.”
— Ymwelydd ag Ysgol Môr Cullen.
Yn yr un modd, yn ddiweddar mae Carbost Pier Ltd wedi
cwblhau gwelliannau cyfalaf i harbwr Carbost ar Ynys Skye
gyda dyfarniad CCA o £270,000. Mae busnesau twristiaeth
lleol eisoes wedi nodi bod ardal y glannau’n ychwanegiad
dymunol i’r pentref sydd wedi gwella profiad ymwelwyr ac
yn newid canfyddiadau o’r ardal. Mae’r cyfleusterau newydd
wedi creu buddion i’r economi leol trwy alw ychwanegol am
gefnogaeth a chynnal a chadw ar y glannau, chwaraeon dŵr,
darpariaeth fanwerthu a thwristiaeth. Er enghraifft, mae busnes
hurio badau newydd eisoes wedi ei sefydlu.

UCHAFBWYNTIAU THEMATIG
LLWYBRAU ARFORDIROL A BEICIO

LLUN: Ras Urddo Llwybr Arfordirol Arran 2016

Mae cerdded yn prysur mynd yn weithgaredd
poblogaidd y mae pobl yn ei wneud ar wyliau ac mae
hyn ar fin cynyddu. Er enghraifft, hyd at y flwyddyn
ddiwethaf (2015) amcangyfrifodd VisitScotland fod

Hyd yma mae CCA wedi cefnogi 19 o
brosiectau llwybr arfordirol gyda dyfarniadau
gwerth cyfanswm o £7.2 miliwn.20

twristiaeth gerdded yn debygol o gyfrannu hyd at 22%
o gyfanswm refeniw twristiaeth y Deyrnas Unedig.
Mae beicio hamdden a thwristiaeth ar y Rhwydwaith
Beicio Cenedlaethol yn cefnogi dros 15,000 o swyddi
ac yn cyfrannu £650m yn uniongyrchol i’r economi bob
blwyddyn11. Yn ôl Mintel– “gallai gwyliau cerdded a beicio
fod ar fin mynd yn uwch ar yr agenda eleni i ddefnyddwyr
gydag ychydig dros un o bob pump (22%) o oedolion yn
mynd ar wyliau cerdded yn ystod y pum mlynedd ddiwethaf
ac 18% yn mynd ar un o fewn y Deyrnas Unedig”.12
Yn ôl astudiaeth13 yn 2013 gan y Gymdeithas Masnach
Teithio Antur (ATTA), cododd Teithio Antur 195%
mewn gwerth rhwng 2010 a 2013 i $263 biliwn. Dyma
gynnydd sylweddol iawn mewn tair blynedd, yn
enwedig o ystyried bod rhai economïau’n dal i brofi
effaith y dirwasgiad economaidd byd-eang.
O ran cyfraniad llwybrau arfordirol a beicio at y farchnad,
eto nid oes unrhyw asesiad cadarn ar draws y Deyrnas
Unedig, ond mae’r ffigurau a ganlyn ar wariant blynyddol
a nifer yr ymwelwyr yn dangos rhywfaint o arwydd:

RR

Llwybr Arfordir De-orllewin Lloegr - £436
miliwn - 8 miliwn o ymwelwyr14

RR

Llwybr Arfordir Cymru - £32 miliwn 3 miliwn o ymwelwyr15

RR

Llwybr Arfordir Fife - £27 miliwn – 0.53 miliwn o ymwelwyr16

Gweler 17

18 19

am fwy o ddata hefyd.

Diolch i natur ddaearyddol bellgyrhaeddol y prosiectau
hyn; yn aml maen nhw’n ymwneud ag ystod o gymunedau,
yn ennyn diddordeb amrywiaeth o fusnesau lleol ac
wedi denu cyllid ychwanegol o ffynonellau cymysg.

Gyda’i dyfarniad CCA o £278,713, mae Arran Access Trust
wedi trosoli symiau ariannu llai a chefnogaeth mewn da i
mewn o 10 ffynhonnell arall ar draws y sectorau cyhoeddus
a phreifat a’r trydydd sector i uwchraddio 12 milltir o
Lwybr Arfordirol Arran a chreu 3.5 milltir o lwybr newydd.
Ers i’r prosiect ddechrau yn 2014, mae wedi creu 7 swydd
uniongyrchol, cefnogi 14 o fusnesau a chychwyn 4 busnes
newydd, denu 5,388 o ymwelwyr ychwanegol a chynhyrchu
gwariant newydd gan ymwelwyr gwerth £1,673,827. Mae hyd
yn oed wedi cychwyn digwyddiad newydd yn 2016 – Ras
Llwybr Arfordirol Arran 12km y cofrestrodd 300 o bobl ar ei
chyfer. Y gobaith yw y bydd hwn yn mynd yn ddigwyddiad
blynyddol, wedi ei redeg mewn partneriaeth â busnesau lleol.
Mae’r prosiect Steam Coast Trail yng Ngorllewin Gwlad
yr Haf a phrosiect ‘Destination Dawlish’ Cyngor Swydd
Dyfnaint wedi bod yn dangos y potensial i brosiectau
llwybr arfordirol ennyn diddordeb ac adeiladu ar
asedau mewn cymunedau a busnesau lleol amrywiol. Yn
Nyfnaint, mae swyddog yn cydweithio â busnesau lleol
a’r gymuned i godi proffil cerdded a beicio ac adeiladu
momentwm ar gyfer defnyddio’r rhwydwaith llwybrau.
Mae digwyddiadau cymunedol yn yr haf wedi helpu ennyn
diddordeb teuluoedd ac unigolion yn y prosiect a chyflwyno
busnesau lleol i’r cyfleoedd y gallai eu cynnig. Mae Friends
of the Steam Coast Trail yn gweithio mewn partneriaeth â
Chyngor Gorllewin Gwlad yr Haf a Sustrans ar adeiladu’r
Steam Coast Trail. Maent wedi bod yn cydweithio’n arbennig
o agos â Thimau Cymunedau’r Arfordir Minehead a
Watchet i integreiddio eu cynlluniau ar gyfer y llwybr gyda
gweithgareddau twristiaeth a strategaethau economaidd
lleol eraill. Hyd yn oed cyn i’r gwaith adeiladu ddechrau,
mae eu dyfarniad o £637,050 a rhwydweithio lleol eisoes
wedi eu helpu i wneud cynnydd wrth ddatblygu cyfleoedd
busnes newydd o ran hurio beiciau, cyfleoedd amrywiaethu
ar gyfer cwmnïau antur awyr agored, gwestai bach a chaffis.
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UCHAFBWYNTIAU THEMATIG
YR AMGYLCHEDD NATURIOL

LLUN: Mae RSPB wedi gwella cyfleoedd i
ymwelwyr ar Warchodfa Natur Clogwyn
Bempton yng Ngogledd Swydd Efrog.
Ar ôl derbyn sylw ar BBC Springwatch
a Countryfile, mae’r ganolfan wedi
denu mwy nag 89,384 o ymwelwyr
yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Mae CCA wedi cefnogi prosiectau i wella’r amgylchedd
adeiledig a’r amgylchedd naturiol. Mae’r amgylchedd
naturiol yn benodol - daeareg a thirwedd, llynnoedd a’r

amgylchedd naturiol. Ers agor y ganolfan yn Haf 2016, mae 64
o wirfoddolwyr wedi mynegi diddordeb mewn cefnogi’r ddau
aelod staff mewn gweithgareddau a digwyddiadau.

môr, fflora a ffawna - yn aml yn un o atyniadau allweddol
cymunedau’r arfordir. Mae digonedd o gyfle i fanteisio

Mae CCA wedi buddsoddi mewn tua 18 o brosiectau

i’r eithaf ar ein hamgylchedd naturiol, gyda morlin

sydd â ffocws sylweddol ar yr amgylchedd ar

Prydain yn mesur dros 11,000 o filltiroedd ar draws mwy

gyfanswm gwerth o tua £9,796,904.

na 6,000 o ynysoedd. Yn wir, mae amgylchedd naturiol
iach yn sylfaen i dwf economaidd parhaus, gan alluogi
cymunedau i ffynnu a lles personol.
Mae’r byd naturiol, ei fioamrywiaeth a’i ecosystemau’n
hollbwysig i’n lles a ffyniant economaidd ac yn cael eu
tanbrisio’n barhaus mewn dadansoddiadau a gwneud
penderfyniadau economaidd”21
O ran graddfa’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r
amgylchedd naturiol, ceir rhywfaint o fewnwelediad isod:

RR

ymwelodd 13 miliwn o bobl â thraeth yn 201522;

RR

aeth 79 miliwn o bobl ar deithiau i’r cefn gwlad
neu’r arfordir i wylio bywyd gwyllt23

RR

£127 miliwn y flwyddyn oedd yr amcangyfrif o
werth twristiaeth bywyd gwyllt yn Yr Alban24

Mae mudiadau fel Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Essex yn
darparu addysg am ardaloedd o bwys ecolegol a hanesyddol
fel Penrhyn Naze. Dyfarnwyd £1,145,747 iddynt i greu canolfan
ymwelwyr i ehangu mynediad i’r ardal a chysylltu pobl â’r

Mae prosiectau eraill wedi bod yn harneisio pŵer yr
amgylchedd ac yn ei ddiogelu trwy ynni a thechnolegau
cynaliadwy. Dyfarnwyd £2,675,000 i Goleg Hadlow yn Swydd
Gaint i adeiladu Canolfan Ymwelwyr Ynni Cynaliadwy ac
Amgueddfa Gwaith Glo ar safle hen Bwll Glo Betteshanger
ger Deal, gan gynnwys paneli solar a boeler biomas. Bydd
yn croesawu cynadleddau a digwyddiadau addysgol, yn
ogystal ag arddangos ac eirioli dros ddatrysiadau byd-eang
mewn ecoleg, technolegau cynaliadwy a diogelwch bwyd.
Hyd yma mae Tighean Innse Gall Limited wedi defnyddio
eu dyfarniad o £497,419 i osod mesurau effeithlonrwydd
ynni mewn 151 o fusnesau yn Eilean Siar. Mae hyn wedi peri
gostyngiad 940,000 kWh yn y defnydd o ynni, 450 tunnell
yn llai o allyriadau carbon a gostwng costau rhedeg busnesau
£159,000, gan gynyddu eu pŵer gwario yn yr economi leol.
Mae Ocean Veg Ireland Ltd wedi bod yn rhedeg prosiect
anarferol gyda’u dyfarniad o £71,844, sydd wedi galluogi nhw
i sefydlu a gweithredu labordy gwymon ar Ynys Rathlin. Yn
ogystal â gwneud cynhyrchion bwyd mewn ffordd gyfrifol a
chynaliadwy, mae’n gweithredu hefyd fel cyfleuster addysgol,
gyda mwy na 60 o ymwelwyr yn dysgu am gynhyrchu
gwymon organig yn 2015.

A minnau wedi bod yn rhan o Orsaf Forol Millport ers mwy na phum mlynedd ar ugain rwyf wedi
gweld llawer o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau. Fodd bynnag, mae’r datblygiadau diweddar o
dan stiwardiaeth y Cyngor Astudiaethau Maes yn yr Orsaf Forol yn ddymunol iawn ac yn hanfodol o
ran darparu cyfleusterau llety a chiniawa rhagorol sy’n addas i grwpiau ymwelwyr yn yr unfed ganrif ar
ugain. Mae hanes hir a gwydn o Fioleg Forol ym Millport, ac mae’n wych y bydd y datblygiadau rhagorol
hyn yn sicrhau ei hirhoedledd parhaus.” — Dr Rob McAllen, Coleg y Brifysgol Cork

UCHAFBWYNTIAU THEMATIG
ISADEILEDD BUSNES AC AMRYWIAETHU

LLUN: Derbyniodd Prosiect
Adfywio Arfordir Harbwr a Sarn
Coleraine £443,143 o arian CCA
ac wedi creu 1,500 metr sgwâr
o arwynebedd llawr a gaiff ei
rentu i Skunk Works Ltd, cwmni
sy’n cynhyrchu byrddau syrffio.

Mae buddsoddiad CCA mewn isadeiledd busnes wedi
canolbwyntio’n bennaf ar gefnogi darpariaeth eiddo
busnes newydd neu wedi ei adnewyddu.
Yn aml mae darparu eiddo busnes yn destun methiant yn y
farchnad pan fydd y gwerthoedd rhent neu elfennau risg yn
golygu na all y cyfryw brosiectau ddenu arian sector preifat.
O dan yr amgylchiadau hyn, mae rôl glir i’r sector cyhoeddus
ymyrryd a naill ai darparu cefnogaeth i brosiectau neu,
mewn rhai achosion, cyflwyno darpariaeth uniongyrchol.
Bydd argaeledd eiddo busnes yn ffactor allweddol o ran
cefnogi amrywiaethu cymunedau arfordirol o weithgareddau
traddodiadol ac i ardaloedd newydd fel gwasanaethau
busnes, diwydiannau creadigol neu gynhyrchu.

Mae CCA wedi cefnogi 87 o brosiectau y
rhagamcanir y byddant yn darparu 85,000 metr
sgwâr o ofod busnes gyda buddsoddiad o £36m25

Mae’r prosiectau hyn wedi bod yn amrywiaethu eu
heconomïau lleol trwy ddulliau arloesol. O Bopty Islyn, yr
unig bopty ar Benrhyn Llŷn lle gallwch ddysgu am hanes
Aberdaron; i Gwrw Llŷn, hen sied wartheg a newidiwyd
i warws diwydiannol sy’n cynnwys teithiau tywysedig o
gwmpas y bragdy. Yn Hastings, mae prosiect Sea-Escapes y

Cyngor yn manteisio i’r eithaf ar ddiwylliant a threftadaeth
y dref ac yn codi proffil eu cynnig cyfredol mewn ffyrdd
creadigol, o greu parc BMX The Source, i Ŵyl Ryngwladol
Celf Gyfoes ROOT 1066 a ysbrydolwyd gan achlysur nodi
950 mlynedd ers Brwydr Hastings. Mae wedi cefnogi 180
o fusnesau preifat a chychwyn 22 busnes newydd.
Mae Grŵp Morol Caerdydd wedi llwyddo i ddod â masnach i
Marina Aberystwyth yn dilyn eu dyfarniad CCA o £300,000.
Wedi iddynt gwblhau’r rhan fwyaf o’r gwelliannau diriaethol
i’r marina, maent wedi codi nifer y badau’n sylweddol ffactor o dri o 2015 i 2016. Mae gwerthiannau busnes eisoes
wedi codi £450,000, gyda £300,000 mewn gwariant gan
ymwelwyr newydd, a rhagamcanir y bydd y ffigurau’n
cyrraedd cyfanswm o £1,500,000. I bob pwrpas, mae arian
CCA wedi hadu rhaglen fuddsoddi barhaus yn y marina hefyd.
Yn Hull, mae Watergate Developments wedi bod wrthi’n
adeiladu’r Ganolfan Arloesedd Digidol, sy’n darparu gofod,
cyngor a chefnogaeth i fusnesau digidol. Mae eu dyfarniad o
£300,000 gan CCA wedi ariannu adeiladu wal amddiffynfa
afon, sydd wedi cefnogi datblygiad gofynnol ardal yr hen
ddoc sych. Ynghyd â buddsoddiad enfawr gan Gronfa
Datblygu Rhanbarthol Ewrop a’r sector preifat, bydd y
ganolfan yn creu 40.5 o swyddi uniongyrchol, 4.244 metr
sgwâr o arwynebedd llawr newydd a chefnogaeth i 493
o fusnesau. Dyma un o dri dyfarniad y mae CCA wedi eu
gwneud yn Hull, sy’n ffurfio rhan o raglen fuddsoddi ehangach
cyn statws y ddinas fel Dinas Diwylliant y Deyrnas Unedig
yn 2017 ac yn cryfhau ei statws o fewn Pwerdy’r Gogledd.

Mae gwaith Ymddiriedolaeth Datblygu Papay wedi ei drawsnewid diolch i gefnogaeth gan
CCA. Yn awr mae gan ein hynys ystod lawer ehangach o weithgareddau busnes cymunedol,
o gynnig teithiau bad ar gyfer ymwelwyr i gynhyrchu ein llysiau cartref ein hunain.”
— Julian Branscombe, Ysgrifennydd Ymddiriedolaeth Datblygu Papay

I GLOI
Mae Cronfa Cymunedau’r Arfordir wedi gwneud cyfraniad sylweddol
at ardaloedd arfordirol ar draws y Deyrnas Unedig ers iddi lansio yn
2012, gan gefnogi nhw i greu twf economaidd a swyddi cynaliadwy.
Mae tua £125 miliwn o fuddsoddiad CCA wedi cynhyrchu neu
gydweddu â chyd-ariannu o £172 miliwn - gyda phob £1 o arian
CCA yn denu £1.4 o ffynonellau eraill. Mae eisoes wedi cefnogi
dros 7,000 o fusnesau bach a chanolig a bron 500 o fusnesau
newydd, gyda’r ffigurau hyn wedi eu rhagamcanu i godi i dros
10,000 a 1,300 yn ôl eu trefn. Mae tua 7,000 o swyddi eisoes wedi
eu creu neu eu diogelu, gyda rhagamcaniad o 11,000 pellach.
Mae’r mwyafrif o wariant CCA wedi bod
yn y sector twristiaeth a lletygarwch –
bron £80 miliwn. Mae hyn eisoes wedi
cynhyrchu cynnydd o dros 2 miliwn
yn nifer yr ymwelwyr a £171m yn fwy o
wariant gan ymwelwyr, a’r rhagamcaniad
yw y byddant yn codi i dros 8 miliwn
a £360 miliwn yn ôl eu trefn.
Mae arian ar gyfer busnesau, menter,
hyfforddiant a sgiliau wedi helpu
cymunedau’r arfordir i amrywiaethu
eu heconomïau lleol hefyd - o
gynhyrchu gwymon organig i wneud
byrddau syrffio. Mae prosiectau
eraill a ariannwyd ar flaen y gad yn
y diwydiannau creadigol, ecoleg, a
thechnolegau ynni cynaliadwy.
Mae tuag 80% o arian CCA wedi
cefnogi prosiectau sy’n gwneud
gwelliannau i isadeiledd, eiddo a’r
amgylchedd. Mae hyn yn adlewyrchu’r
potensial i gymunedau’r arfordir
adeiladu ar eu hasedau diriaethol ac
mae’r prosiectau a ariannwyd wedi
dangos sut gall gwelliannau cyfalaf
drawsnewid cymunedau lleol. Mae llawer

o ddyfarniadau CCA wedi cataleiddio
twf ehangach, fel y £3 miliwn a
fuddsoddwyd mewn docfeydd marina a
£7.2 miliwn ar gyfer llwybrau arfordirol.
Mae’r prosiectau hyn wedi rhoi hwb i
economïau lleol, creu partneriaethau
ar draws cymunedau, creu cysylltiadau
ag amrywiaeth o fusnesau lleol a denu
cyllid ychwanegol o ffynonellau cymysg.
Maent wedi newid canfyddiadau o
ardaloedd lleol a helpu cymunedau i
feddwl yn wahanol am eu hasedau ac
adnabod cyfleoedd busnes newydd.
Er eu bod yn aml wedi eu nodi
gan rai heriau ar y cyd, mae ein
cymunedau arfordirol yn amrywiol
iawn, gydag amrywiaeth o faterion ac
asedau i’w hystyried. Mae CCA wedi
cefnogi ystod eang o brosiectau i
feddwl yn greadigol am adfywio yn
eu hardaloedd a dulliau ysgogi eu
heconomïau lleol. Mae’r prosiectau
hyn yn creu lleoedd a chymunedau
bywiog sy’n parhau i ddangos
gwydnwch wrth iddynt amrywiaethu
a thrawsnewid eu heconomïau lleol
mewn ffyrdd llawn dychymyg.
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