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Rhagair gan y Gweinidog

Mae gan Brydain berthynas arbennig â'i harfordir.
Ers miloedd o flynyddoedd mae wedi darparu
rhagfuriau amddiffynnol ynys ein cenedl, a'r pyrth
rhyngwladol i fasnach a theithio.
Heddiw, mae mwy nag 11 miliwn o bobl yn byw
mewn cymunedau arfordirol, o ddinasoedd mawr
i bentrefi glan môr. Maent yn ganolfannau
twristiaeth, pysgota, llongau ac ynni
adnewyddadwy. Ar ei ben ei hun mae'r diwydiant
twristiaeth yn cyflogi 250,000 o bobl ar draws
150 o drefi glan môr ac yn cyfrannu £4 biliwn at
economi'r Deyrnas Unedig.
Mae ein cymunedau arfordirol yn hanfodol i
economi'r wlad ond maent yn wynebu heriau
unigryw i ddatgloi eu potensial i dyfu. Mae
hynny'n cynnwys adnewyddu'r economi glan môr
tymhorol traddodiadol i fodloni patrymau galw
newydd ymwelwyr, yn ogystal ag annog mwy o
fuddsoddiad mewn sectorau gwerth uchel
newydd fel technoleg forol, ynni adnewyddadwy
alltraeth a diwydiannau creadigol.
Ers lansio yn 2012 mae Cronfa Cymunedau'r
Arfordir (CCA) wedi darparu ffynhonnell gymorth
werthfawr i drefi arfordirol a glan môr o gwmpas
y Deyrnas Unedig sy'n awyddus i achub ar y cyfle
i ddarparu swyddi trwy gydol y flwyddyn ac
adeiladu economïau cryfach a mwy amrywiol.
Mae'r adroddiad hwn yn cyflwyno uchafbwyntiau
a chyflawniadau CCA yn y tair rownd ariannu
rhwng 2012 a 2015. Dros y cyfnod hwn mae'r
Gronfa wedi buddsoddi dros £118 miliwn mewn
mwy na 200 o brosiectau ledled y Deyrnas
Unedig, gan ddenu dros £240 miliwn mewn
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ariannu pellach. Mae'r prosiectau hyn yn
cyflwyno'n dda ac wedi denu cefnogaeth leol.
Yng Nghyllideb yr Haf cyhoeddodd y Canghellor y
byddai'r Gronfa'n cael ei hestyn am bedair blynedd
arall o 2015-18 i 2020-21, gydag o leiaf £90
miliwn pellach yn cael ei ddarparu dros y cyfnod
hwn. Erbyn hyn mae'r Llywodraeth wedi
cadarnhau y bydd rownd nesaf y rhaglen yn
cychwyn yr haf yma. Mae hyn yn pwysleisio ein
hymrwymiad parhaus i gefnogi ein heconomïau
glan mor ac arfordirol trwy roi cyfleoedd pellach
iddynt ymgeisio am ariannu, gan helpu rhoi hwb i
sgiliau a chreu swyddi.
Bydd estyn y Gronfa yn gatalydd newid pwysig,
ynghyd â chreu 118 o Dimau Cymunedau'r
Arfordir yn Lloegr i helpu llunio'r gyfres nesaf o
geisiadau CCA llwyddiannus trwy eu cynlluniau
economaidd. Bydd yn helpu sicrhau dyfodol hir
dymor ein trefi glan môr er mwyn i gymunedau
yrru eu gweledigaeth ymlaen, datgloi cyfleoedd
busnes a chreu swyddi a ffyniant
Gobeithiaf y byddwch yn mwynhau darllen yr
adroddiad hwn ac y cewch eich ysbrydoli gan
fenter, angerdd a gwaith caled ein cymunedau
arfordirol ar hyd Arfordir Gwych Prydain i gyd lleoedd y mae busnesau eisiau buddsoddi
ynddynt, twristiaid eisiau ymweld â nhw a lle mae
trigolion yn falch o'u galw nhw'n gartref.

Cyngor Argyll a Bute, Llwybr Caiacio (Yr Alban, Rownd 1)

Mark Francois
Gweinidog y Wladwriaeth dros Gymunedau a
Llywodraeth Leol
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Canolfan Ymwelwyr Glenarm (Gogledd Iwerddon, Rownd 1)
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Adroddiad Cynnydd Blynyddol Cronfa Cymunedau'r Arfordir
2015

Dyma'r ail o'n hadroddiadau blynyddol sy'n disgrifio'r cynnydd a wnaed yn 2014/15 yn ogystal â rhoi
diweddariad ar flynyddoedd blaenorol1.
Mae'n darparu dadansoddiad cronnus o gynnydd Cronfa Cymunedau'r Arfordir (CCA) ar draws y tair
rownd ariannu 2012/2013, 2013/2014 and 2014/2015. Dylid nodi y bu Rownd 3 yn cynnwys
ariannu ar gyfer 2014/15, 2015/16 a 2016/172.
Mae'r adroddiad hwn yn arddangos enghreifftiau o sut mae prosiectau a ariannwyd trwy CCA yn
ymgymryd â'r heriau sy'n wynebu cymunedau arfordirol y Deyrnas Unedig a'r dulliau maen nhw'n eu
defnyddio i amrywiaethu a thrawsnewid eu heconomïau lleol.
Trwy gydol yr adroddiad rydym wedi cynnwys y blychau testun a ganlyn:
blychau testun porffor yn
amlygu gwybodaeth gefndir
ychwanegol am feysydd
thematig lle mae CCA yn
cyflwyno

blychau testun gwyrdd yn
proffilio astudiaethau achos
o brosiectau a gefnogir gan
CCA

blychau testun glas yn
amlygu penawdau allweddol
yn yr adroddiad

Cei Pysgod Cyngor Gogledd Tyneside (Lloegr, Rownd 1)

1

http://gov.wales/docs/desh/publications/150202-coastal-communities-fund-annual-report-2014-cy.pdf

2

Cyfunodd R3 dair blwyddyn ariannu mewn un gronfa
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Penawdau Cronfa Cymunedau'r Arfordir -y cynnydd hyd yma

Ers iddi ddechrau, mae Cronfa
Cymunedau'r Arfordir
● wedi buddsoddi dros £118m
mewn dros 200 o brosiectau ar
draws y DU
● wedi denu dros £240m o
ariannu ar y cyd/cyd-gyllid
● yn darparu hyfforddiant ar
gyfer dros 11,000 o unigolion
gan gynnwys bron 1,400 o
brentisiaethau
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Penawdau ar gyfer Rownd
3 Buddsoddwyd dros
£63m mewn mwy na 100 o
brosiectau ledled y Deyrnas
Unedig sydd wedi denu dros
£140m o ariannu pellach.
Bydd y prosiectau'n cefnogi
dros 2,600 o leoedd
hyfforddi y mae dros 280
ohonynt ar gyfer prentisiaid.
Rhagamcanir y bydd
prosiectau'n creu ac yn
diogelu dros 8,000 o
swyddi ac yn cefnogi tuag
8,400 o fusnesau a leolir
mewn dinasoedd, trefi a
phentrefi.
Rhagamcanir y bydd y
prosiectau'n cefnogi
cynnydd o dros 6.5 million
o ymwelwyr ac yn
cynhyrchu gwariant gwerth
dros £32m.

● wedi'i

rhagamcanu i
greu a diogelu dros
18,000 o swyddi
● yn cefnogi dros
12,000 o fusnesau a
leolir mewn
dinasoedd, trefi a
phentrefi arfordirol
● yn cefnogi cynnydd
o dros 8m o
ymwelwyr ac yn
cynhyrchu gwariant
gwerth dros £350m
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Ynglŷn â Chronfa Cymunedau'r Arfordir

Twristiaeth yn y DU3

Lansiwyd Cronfa Cymunedau'r Arfordir (CCA) gan Lywodraeth y
Deyrnas Unedig yn 2012 wrth ymateb i ddirywiad economaidd
trefi glan môr y Deyrnas Unedig a'r heriau economaidd,
cymdeithasol ac amgylcheddol y maent yn eu hwynebu.

Roedd

9.6%

Uchelgais y Llywodraeth yw helpu cymunedau arfordirol ledled y
Deyrnas Unedig i ddatgloi eu potensial i dyfu a gweld cynifer o
gymunedau arfordirol â phosib, rhai mawr a rhai a rhai bach, yn
galw ar CCA i gefnogi prosiectau arloesol a llawn dychymyg i helpu
adeiladu economïau lleol cryfach a mwy amrywiol.
Mae CCA yn anelu at annog datblygiad economaidd cymunedau
arfordirol y DU 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 arian CCA wedi'i ddyrannu i Gymru, Lloegr, Yr Alban a
Gogledd Iwerddon ar sail 50% o'r refeniw a gynhyrchir gan asedau
morol Ystâd y Goron. Mae'r rhaglen wedi'i chyflwyno gan y Gronfa
Loteri Fawr ar ran Llywodraeth y DU a'r Gweinyddiaethau
Datganoledig. Mae gan bob gwlad ei blaenoriaethau ariannu
penodol ei hun.
Hyd at fis Mawrth 2015 dros y tair rownd ariannu, mae CCA wedi
gwneud 211 o ddyfarniadau gyda chyfanswm gwerth buddsoddi
o dros £118.5m.

Cyfrannodd twristiaeth

9%

o gyfanswm swyddi'r DU sy'n
ymwneud â thwristiaeth

o CDC y DU yn 2013

3.1m

£126.9bn

yn 2013

Mae twristiaeth
wedi creu llawer o swyddi
cynnydd net o

173,000
nifer y swyddi 2010-12
(4.7% y.f.)

Ar hyn o bryd: At ei gilydd mae'r sector twristiaeth yn gyfrifol am 3miliwn o swyddi ac yn cyfrannu
dros £126bn i CDC. Er 2010, twristiaeth yw'r sector sy'n tyfu gyflymaf yn y Deyrnas Unedig o ran
cyflogaeth, gan gynhyrchu 173,000 o swyddi newydd.
Cafwyd dros 3.5miliwn o ymweliadau â'r arfordir/traethau, yn cyfrif am 12% o'r holl ymweliadau
twristiaeth yn y Deyrnas Unedig.
At hynny, mae twristiaeth mewn economïau arfordirol yn cyfrif am £8.9bn o wariant, yn cefnogi
tuag 180,000 o swyddi ac yn gyfrifol am dros 30% o'r holl deithiau twristiaeth.
Y dyfodol: Rhagfynegir y bydd y sector yn tyfu ar gyfradd flynyddol o 3.8% hyd at 2025 - yn
sylweddol gyflymach nag economi'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol (sef cyfradd flynyddol a
ragfynegir o 3%) a llawer gyflymach na sectorau megis cynhyrchu, adeiladu a manwerthu.
Rhafynegir y bydd gan Brydain ddiwydiant twristiaeth gwerth dros £257bn erbyn 2025.

Mae manylion yr holl ddyfarniadau ar gael ar wefan Cronfa
Cymunedau'r Arfordir www.biglotteryfund.org.uk/welsh/globalcontent/programmes/uk-wide/coastal-communities

3
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Ffynhonnell: Tourism: jobs and growth. Deloitte Tachwedd 2013 dros Visit Britain; Value of Coastal Tourism: Tourism Alliance 2013
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Cryfhau ac amrywiaethu'r cynnig twristiaeth

Fel a nodwyd yn yr adroddiad
hwn, mae twristiaeth wedi bod
yn un o'r sectorau cyflymaf ei
dwf o economi'r Deyrnas
Unedig dros flynyddoedd
diweddar. Adlewyrchir hyn
trwy gefnogaeth gan CCA ar
gyfer prosiectau sy'n ymdrin â
thymoroldeb, hyrwyddo
patrymau galw am dwristiaeth
ac yn sefydlu pwyntiau
gwerthu unigryw a
marchnadoedd penodol ar
gyfer cymunedau arfordirol ar
draws cyfran ehangach o'r
flwyddyn.
Mae estyn llwybrau arfordirol,
gwella marchnadoedd tref a
buddsoddi mewn twristiaeth
hanes lleol, celf, bywyd gwyllt a
chwaraeon yn rhai yn unig o'r
dulliau a ddefnyddiwyd gan
CCA i adfywio a chynnal ein
heconomi twristiaeth.

Cyngor Dinas Blackpool (Lloegr, Rownd 3)

Derbyniodd Cyngor Dinas Blackpool ychydig yn llai na
£2m o arian CCA i gyflwyno trawsnewidiad blaengar
y 'Goleuadau Blackpool' eiconig. Bydd y prosiect
LightPool arloesol, gyda chefnogaeth ariannol a
gweithredol ychwanegol gan LeftCoast, yn gwella'r
arddangosiad goleuadau presennol ac ar yr un pryd,
cynnig sioeau golau newydd a chyffrous,
digwyddiadau a ffeiriau ar draws canol y dref.
Rhagfynegir y bydd y profiad ymwelwyr newydd hwn
yn rhoi hwb mawr i'r economi leol trwy gyfrannu at
hyd at 2m o ymwelwyr ychwanegol dros y pum
mlynedd nesaf.

Rhostir Gogledd Swydd Efrog. ffotograff: Katie Lunn

Bydd y prosiect, sydd hefyd yn cyflwyno hyfforddiant
i 80 o unigolion, yn creu 11 swydd amser llawn ac yn
cyfrannu at gynnydd sylweddol yn nifer yr ymwelwyr
a faint maen nhw'n ei wario, gan arwain at greu dros
500 o swyddi newydd yn yr economi leol dros y
blynyddoedd i ddod. Hefyd, bydd y prosiect yn creu
16 o ‘Lysgenhadon Cyrchfan’ a fydd yn cael eu lleoli'n
strategol o gwmpas y dref i ddarparu cyngor ac
arweiniad i ymwelwyr. Mae'r prosiect wedi cynnwys
gwaith partneriaeth cynhwysfawr rhwng y sectorau
cyhoeddus, busnes preifat a chymunedol.

❝Mae Goleuadau Blackpool yn sefydliad
cenedlaethol a edmygwyd gan deuluoedd dros
genhedloedd lawer, a byddant bellach yn un o
nodweddion go iawn yr 21ain ganrif. Mae angen
i'r Goleuadau fod yn fwy rhyngweithiol, dyna
beth mae'r cyhoedd yn ei ddisgwyl mewn
atyniadau modern, a dyna'r hyn y medrwn roi
iddynt.❞
Cyng. Graham Cain, Gweinidog Cabinet
Twristiaeth a Hamdden, Cyngor Dinas
Blackpool
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Celf a Chrefft Penarth Cyfyngedig (Cymru, Rownd 1)

Marchnad Dref Ballycastle (Gogledd Iwerddon, Rownd 3)

Dyfarnwyd £199,140 i Gelf a Chrefft Penarth
Cyfyngedig yn Rownd 1 Cronfa Cymunedau'r Arfordir
i ddarparu costau staff er mwyn rhoi hwb i incwm a
nifer yr ymwelwyr â Phafiliwn art deco eiconig
rhestredig Gradd II ar Bier Penarth. Ar ôl cwblhau'r
gwaith adfer, agorwyd y Pafiliwn i'r cyhoedd ym mis
Rhagfyr 2013, ac mae bellach yn agored saith
niwrnod yr wythnos gyda chaffi, sinema,
digwyddiadau cerddoriaeth, arddangosfeydd celf,
rhaglen addysg ac allgymorth a'r cyfle i hurio'r
lleoliad, ynghyd â rhaglen ddysgu, y cyfan wedi'i
gefnogi gan naw aelod staff amser llawn a thua 50 o
wirfoddolwyr.
Yn ogystal â'i berthnasedd i gymuned Penarth a Bro
Morgannwg, mae'r Pafiliwn yn datblygu cyswllt
sylweddol â thwristiaeth, yn benodol gyda
Chaerdydd, fel both twristiaeth - ac erbyn hyn mae'n
gweithredu fel canolfan hyfforddiant i Lysgenhadon
Twristiaeth. Rhagorwyd ar y targed cychwynnol o
ddenu 50,000 o ymwelwyr ym mlwyddyn gyntaf ei
weithrediad, gydag 80,000 o ymweliadau. Cafwyd
cynnydd cysylltiedig yn nifer y bobl sy'n defnyddio
busnesau lleol, gyda tri busnes newydd yn dechrau ar
y rhodfa. Mae'r ganolfan hefyd yn darparu
secondiadau i fyfyrwyr i ennill profiad o gynllunio
digwyddiadau a gweinyddu.

❝Roedd y gefnogaeth ariannol a dderbyniom gan
Gronfa Cymunedau'r Arfordir yn gydran hanfodol
wrth wneud Pafiliwn y Pier a'r Pier ei hun yn lleoliad
hanfodol i ymwelwyr, nid yn unig i bobl o Benarth
ond o bob cwr o Gymru a'r Deyrnas Unedig
hefyd!❞
Yr Athro Tony Hazell, Cadeirydd Celf a Chrefft
Penarth Cyfyngedig
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Yn Rownd 3 dyfarnodd CCA £96,901 i Farchnad Dref Ballycastle er mwyn darparu cyfleusterau
busnes cynaliadwy, cefnogaeth, marchnata a hyfforddiant ar gyfer crefftwyr a chynhyrchwyr bwyd
lleol gan arwain at dwf economaidd cynaliadwy. Mae'r prosiect wedi prynu 15 o bebyll gwib er mwyn
i grefftwyr lleol fasnachu i drigolion ac ymwelwyr lleol yn ardal glannau Ballycastle. Sylfaen y farchnad
hon yw gweithdai busnes er mwyn i holl aelodau'r farchnad rannu eu dysgu a'u profiadau. Bydd 26
marchnad bob blwyddyn a 12 gweithdy ar benwythnosau'n cynyddu arosiadau dros nos a gwariant
ymwelwyr yn yr ardal. Bydd y pebyll mawr ar gael hefyd i fusnesau eraill eu hurio trwy gydol y
flwyddyn, a fydd yn helpu cyflawni incwm cynaliadwy ar gyfer y farchnad. Bydd y prosiect yn creu
1.5 o swyddi uniongyrchol wrth gyflwyno'r gweithgareddau, ac yn anelu at greu 5.5 o swyddi
anuniongyrchol mewn busnesau lleol o ganlyniad i gynnydd mewn ymwelwyr a chwsmeriaid.

❝I ni mae'r farchnad yn lle anhygoel sy'n arddangos cynnyrch lleol ac yn cefnogi pobl fel ni gyda
marchnadoedd rheolaidd a hysbysebir yn dda. Mae'n fuddiol i ni ac yn annog mwy o bobl i ddod.
Wrth i'w enw da dyfu, rydym yn edrych ymlaen at dyfu gydag ef.❞
Broughgammon Farm

❝Mae'r farchnad wedi rhoi cyfle i mi symud i ardal ddaearyddol wahanol a chael cwsmeriaid
newydd, sy'n werthfawr tu hwnt ar gyfer busnes bach. Argymhellaf Farchnad Ballycastle yn fawr
ac edrychaf ymlaen at gydweithio â'r grŵp trwy gydol 2015.❞
Masnachwr sy'n ymweld â Ballycastle
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Tate St Ives (Lloegr, Rownd 3)

Dyfarnwyd bron £4m i oriel Tate St Ives (TSI) yng
Nghernyw gan Rownd 3 CCA tuag at adnewyddu ac
ehangu'r oriel. Bydd y prosiect yn cryfhau cynnig
diwylliannol a phroffil twristiaeth Cernyw a'r Deorllewin trwy gyflwyno mannau arddangos, dysgu ac
ymwelwyr, gan greu profiad a fydd yn denu mwy o
ymwelwyr i St Ives a Chernyw. Bydd pensaernïaeth
eiconig TSI yn cael ei gwella er mwyn i drigolion ac
ymwelwyr fwynhau'r oriel trwy gydol y flwyddyn.
Rhwng 2017 a 2027, rhagfynegir y bydd £87m
ychwanegol yn dod i mewn i'r economi leol trwy
wariant cynyddol gan ymwelwyr a allai, yn ei dro,
arwain at greu hyd at 250 o swyddi. Yn ogystal â'r
agwedd adeiladu, bydd y prosiect yn darparu
hyfforddiant yn y swydd mewn trin gwaith celf ac
arfer gorau orielau ar gyfer hyfforddeion, prentisiaid,
gwirfoddolwyr a gweithwyr proffesiynol a
mudiadau'r diwydiannau creadigol yng Nghernyw.
Gyda mwy o gapasiti, cyfleusterau gwell i ymwelwyr,
oriau agor hwy a mwy o ymwelwyr, bydd TSI yn
galw ar frand rhyngwladol ei fri Tate i gadarnhau
cynaladwyedd Tate St Ives fel canolfan celf a
chyfnewid ryngwladol sy'n cefnogi proffil
diwylliannol, twristiaeth ac economaidd Cernyw a'r
De-orllewin.

❝Ynghyd â bod yn hynod brydferth, mae
arfordiroedd y De-orllewin yn beiriannau hanfodol
yr economi yma. Dyna pam mae'n bleser gennyf
gyhoeddi pecyn cefnogaeth gwerth £10m ar
gyfer trefi arfordirol a gaiff ei wario ar ddeg o
brosiectau yma, gan gynnwys ailddatblygu'r oriel
Tate ragorol yn St Ives a phrosiect i ehangu
twristiaeth yn Ynysoedd Sili.❞
George Osborne, Canghellor y Trysorlys
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Cwmni Halen Môn Cyfyngedig (Cymru, Rownd 2)

Sicrhaodd Cwmni Halen Môn £191,817 gan CCA
tuag at Fan Cynhyrchu Halen a Chanolfan
Ymwelwyr Tŷ Halen benodedig ym Môn. Mae'r
cyfleuster, sy'n arloesol ym Môn, Cymru a'r
Deyrnas Unedig ar lannau Afon Menai mewn Ardal o
Harddwch Naturiol Eithriadol.
Ers mis Mawrth 2015, mae Halen Môn wedi bod yn
cynnig teithiau 'y tu ôl i'r llwyfan' o gwmpas Tŷ
Halen. Argymhellir y daith unigryw hon ar gyfer
unrhyw un sydd â diddordeb mewn statws halen o
fewn hanes, diwylliant, bwyd a'r hyn sy'n gwneud
Halen Môn PDO (Enw Tarddiad Gwarchodedig) yn
arbennig. Wedi'i arwain gan dywysydd
hyfforddedig, mae'r daith yn cynnwys sesiwn blasu
halen gyda thiwtor. Mae'r profiad yn cynnig gwir
flas ar y cwmni i ymwelwyr.

❝Yn ystod y chwe mis cyntaf o
weithredu, croesawom dros 12,000 o
ymwelwyr i'n canolfan, gan ddarparu hwb
sylweddol i economi'r ynys. Defnyddir
System Rheoli'r Adeilad i fesur y defnydd o
drydan, nwy a dŵr. Mae'r sgrin gyffwrdd
amser real yn galluogi ni i weld amserau
gweithredu, gwneud addasiadau a rheoli'r
defnydd o adnoddau. Gan hynny, mae'r
defnydd o drydan wedi gostwng tua 50%.
Erbyn hyn rydym yn cyflogi 20 o bobl
leol.❞
David Lea-Wilson, Cyd-berchennog
Cwmni Halen Môn Cyf

Ers sicrhau'r dyfarniad, mae Halen Môn PDO wedi
cael ei gydnabod gan y Llywodraeth fel un ymysg y
50 uchaf o sêr bwyd y Deyrnas Unedig, mae Alison
Lea-Wilson (cyd-berchennog cwmni Halen Môn)
wedi'i phenodi'n llysgennad Ymgyrch Fawr Bwyd
Prydain ac mae'r Tŷ Halen a Chanolfan Ymwelwyr
wedi ennill Gwobr Aur Genedlaethol ar gyfer
'Treftadaeth Yr Amgylchedd Adeiledig a
Phensaernïaeth' yn y Gwobrau Green Apple
rhyngwladol cenedlaethol. Mae Green Apple yn
ymgyrchu i gydnabod, gwobrwyo a hyrwyddo arfer
gorau amgylcheddol o gwmpas y byd.
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Heriau ar gyfer cymunedau arfordirol

Hebridean Whale and Dolphin Trust (Yr Alban, Rownd 2)

Mae consensws cryf bod trefi a chymunedau arfordirol y Deyrnas
Unedig yn wynebu set unigryw ac yn aml amrywiol o heriau sy'n
rhwystro eu twf a ffyniant yn y dyfodol. Ymysg y rhain y mae:

Mae Cronfa Cymunedau'r Arfordir wedi cefnogi
ystod amrywiol o brosiectau sy'n cyflwyno
cyfleoedd ar gyfer rhai o gymunedau mwyaf
anghysbell y Deyrnas Unedig.

●

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

●

sylfaen ddiwydiannol a busnes gymharol gul gyda nifer bach o
fusnesau gwerth uwch;

●

poblogaeth ddirywiol ac sy'n heneiddio gyda goblygiadau
dilynol ar gyfer gofal cymdeithasol ac iechyd cyhoeddus;

●

argaeledd tai fforddiadwy o safon;

●

cysylltiadau cludiant a digidol gwael; ac

●

amgylchedd adeiledig wedi'i gynnal a chadw'n wael.

Er bod CCA yn helpu ymdrin â rhai o'r heriau hyn, mae'n bwysig
cydnabod nad yw hyn yn digwydd ar ei ben ei hun. Mae
Llywodraethau'r Deyrnas Unedig a Datganoledig, Awdurdodau
Lleol ac asiantaethau menter ynghyd â'r sector preifat a'r trydydd
sector, yn cyflwyno newid cadarnhaol ar lefel leol.

Yn Rownd 2, dyfarnwyd £123,185 i Hebridean
Whale and Dolphin Trust (HWDT) am ei waith o
gyflwyno gweithgareddau twristiaeth natur
ynghyd â chyfleoedd addysgol, ymchwil a
gwirfoddoli ar Mull ac Ynysoedd yr Hebrides.
Mae'r prosiect wedi cyflwyno effaith leol
sylweddol tra'n gadael ôl troed amgylcheddol
isafol.
Mae HWDT yn cydweithio â chymunedau a
mentrau cymdeithasol ar draws yr Hebrides
Mewnol ac Ynysoedd y Gorllewin i hyrwyddo
cadwraeth, dysgu ac achrediad a chyflwyno
twristiaeth gyfrifol ar ffurf gwylio morfilod,
marchnad twristiaeth natur gynyddol sy'n cyflogi
dros 130 o bobl ledled y Deyrnas Unedig ac sydd
â gwerth o tuag £8m i gymunedau arfordirol. Mae
cefnogaeth gan CCA wedi galluogi'r
Ymddiriedolaeth i ddiogelu swyddi presennol a
chyflogi staff ychwanegol a dau intern, y mae'r
ddau ohonynt wedi sicrhau cyflogaeth ar yr
ynysoedd. Bu i weithgareddau allgymorth ennyn
cyfranogiad dros 1,200 o bobl mewn 17 o
gymunedau'r Ynysoedd fel gwirfoddolwyr, a bydd
arian i adnewyddu'r ganolfan ymwelwyr yn
Tobermory yn ffurfio sail i strategaeth
gynaladwyedd y mudiad.
.
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Entrepreneuriaeth mewn cymunedau arfordirol

Amrywiaethu cyflogaeth a datblygu sgiliau

❝Oni bai bod trefi glan môr yn ailddyfeisio eu hunain ac yn
dod o hyd i berthnasedd newydd, ni fydd modd iddynt gadw i
fyny â gweddill y wlad. Mae'n rhaid iddynt gael eu
hailintegreiddio i economi'r Deyrnas Unedig, a chael eu
hadfywio fel trefi a all ddenu buddsoddiad preifat ac fel lleoedd
o werth economaidd uchel.❞
Mae adroddiad newydd4 wedi amlygu'r rôl y gall entrepreneuriaid
ac entrepreneuriaeth eu chwarae wrth gefnogi cymunedau
arfordirol i oroesi a ffynnu, ac yn amlygu natur hollbwysig menter
fel ysgogydd twf allweddol.

❝Mae angen entrepreneuriaid ar drefi glan môr i ddod â
syniadau, swyddi a chyfoeth i'w cymunedau; ond mae angen
dawn, isadeiledd a chefnogaeth gyhoeddus ar entrepreneuriaid
i'w helpu i arwain ar adfywio trefi glan môr❞
Mae'r adroddiad yn argymell gweithredu ar draws pedwar maes
thematig:
●

atyniad

●

addysg

●

gwybodaeth a thryloywder

●

llywodraeth.

Hefyd, mae'r adroddiad yn pwysleisio'r angen i'r holl fudd-ddeiliaid
- entrepreneuriaid, buddsoddwyr, y llywodraeth ac elusennau ddod ynghyd gyda gweledigaeth a rennir sy'n anelu at feithrin
entrepreneuriaeth.

Ar hyn o bryd mae mwy na 700,000 o bobl ifanc sy'n ddi-waith5 yn y Deyrnas Unedig, sy'n rhan o her
economaidd a chymdeithasol ehangach i'r Undeb Ewropeaidd. O fewn y niferoedd hynny, mae tua
150,000 wedi'u dosbarthu'n ddi-waith tymor hir.
Mae canlyniadau y gwyddys yn dda amdanynt sy'n deillio o fod yn ddi-waith tra'n ifanc, cyfleoedd
swydd gwael, cyfle cynyddol o gyfnodau diweithdra dilynol, a llawer o ganlyniadau personol a
chymdeithasol.
Mae adroddiad gan Work Foundation6 wedi ystyried daearyddiaeth diweithdra ymysg pobl ifanc a dod i'r
casgliad a ganlyn:

❝mae gwahaniaethau mawr mewn lefelau diweithdra pobl ifanc o fewn y lleoliadau gwahanol,
gyda chyfraddau uchel mewn trefi a dinasoedd a ddibynnodd yn flaenorol ar ddiwydiannau
traddodiadol ar gyfer swyddi a thwf, gan gynnwys trefi glan môr Blackpool a Hastings, a threfi
arfordirol diwydiannol Middlesbrough, Hull a Grimsby❞
Ymateb allweddol gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig yn Lloegr a'r holl Weinyddiaethau Datganoledig yw
cynyddu nifer y prentisiaethau a gynigir i bobl ifanc i helpu taclo lefelau diweithdra uchel. Gwelir datblygu
sgiliau a hyfforddiant sy'n benodol i'r gwaith fel prif lwybr tuag at ddyfodol llwyddiannus a ffyniannus.

4
How Entrepreneurs can turn the tide of seaside towns: Y Ganolfan
Entrepreneuriaeth 2015
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5
6

Ystadegau Diweithdra Ieuenctid y Deyrnas Unedig
The geography of youth unemployment: a route map for change: Work Foundation 2014
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Amrywiaethu cyflogaeth a datblygu sgiliau

GlobalYell (Yr Alban, Rownd 3)

Wedi'i dderbyn £95,000 yn Rownd 3 CCA a'i leoli
ar Yell, Shetland, mae GlobalYell wedi creu
cyfleuster cynhyrchu brethyn yn yr Ynysoedd
Gogleddol, gan adeiladu ar draddodiad a
threftadaeth leol i greu brethyn i werthu. Mae'r
busnes bellach ar darged i gyflawni nodau eu
prosiect a gweddu i gynlluniau cenedlaethol i
hyrwyddo a chefnogi'r diwydiant tecstilau.

Er mai ffocws echblyg Cronfa Cymunedau'r Arfordir yw creu
cyfleoedd cyflogaeth, cydnabyddir mai'r ffordd orau o gyflawni
buddion cynaliadwy i'r gymuned yw annog pobl leol i sicrhau
cyfleoedd cyflogaeth. I gefnogi'r ymagwedd hon, mae CCA wedi
ariannu nifer o brosiectau y mae hyfforddi pobl leol wedi bod yn
rhan annatod o'u llwyddiant.
Yn Yr Alban, gweithiodd Amgueddfa Forwrol Yr Alban yn Irvine
gydag wyth o hyfforddeion ar brosiect adeiladu sgiff St Ayles.
Mae chwech o'r hyfforddeion hynny bellach wedi cael swyddi. Yn
yr un modd, yn Minehead, Gogledd Gwlad yr Haf, mae'r YMCA
wedi creu 24 o brentisiaethau yn ei westy hyfforddi (gweler yr
astudiaeth achos). Yng Nghymru, recriwtiodd Rheilffordd Bro
Rheidol Cyf bedwar prentis yng ngharfan gyntaf eu prosiect 'Ein
Gorffennol yw Eu Dyfodol'. Yng Ngogledd Iwerddon, bydd
Carrickfergus Enterprise yn gweithio gyda darparwyr twristiaeth
lleol i ddatblygu eu sgiliau er mwyn manteisio ar y nifer mawr o
gyfleoedd y gall twristiaeth eu cynnig. Mae'r pecyn cefnogi
sgiliau'n cynnwys mentora un i un mewn marchnata, datblygu
cyfryngau cymdeithasol a phresenoldeb gwe a hyfforddiant
Gwesteia Byd-eang.
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Yn ogystal â cefnogi twf y diwydiant tecstilau ar
Shetland, mae'r prosiect hwn yn diogelu swyddi
presennol a bydd yn creu cyfleoedd cyflogaeth
newydd yn y gymuned ynys fach hon. Hyd yma,
mae'r prosiect wedi creu gofod stiwdio newydd
ac mae'r ariannu wedi'u helpu i brynu gwŷdd,
cywasgydd a chyfarpar newydd. Mae un aelod
staff amser llawn wedi'i gyflogi a denodd
digwyddiad 'Meet Your Maker' diweddar a
gynhaliwyd ar y cyd gyda Craft Scotland 41 o
bobl i'r stiwdio i gymryd rhan mewn gweithdai
gwehyddu.
Dyma un o nifer o ficrofusnesau, mentrau
cymunedol a mentrau crefft a gefnogir gan CCA,
gan gydnabod y gall hyd yn oed dyfarniadau
gweddol fach gael effaith sylweddol mewn rhai o
gymunedau arfordirol mwyaf anghysbell y
Deyrnas Unedig.

❝Rydym wedi cyflogi un aelod staff newydd
sydd wedi symud gyda'i gwr i Shetland i
ymgymryd â'r swydd hon. Dyma hwb
sylweddol i'n hynys gan fod y ddau ohonynt
yn ifanc yn dod ag egni a naws ddeinamig i
ni i gyd.❞
Andy Ross, Cyfarwyddwr Creadigol
GlobalYell
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YMCA Bridgewater (Lloegr, Rownd 2)

Buddsoddiadau Cronfa Cymunedau'r Arfordir

O'i ddechrau yn 2012 hyd at
31 Mawrth 2015, mae CCA
wedi gwneud cyfanswm o 211
o ddyfarniadau gwerth
cyfanswm o £118.5m.
Mae cyfanswm gwerth y
buddsoddiadau CCA wedi'u
dyfarnu fel a ganlyn: Lloegr
[77%] a gweddill y Deyrnas
Unedig [23%] yn unol â'r
manylion yn Nhabl 1 isod7.
Dangosir buddsoddiad ar draws
rhanbarthau Lloegr yn Nhabl 2.

Tabl 1: Buddsoddiad CCA fesul Cenedl [Rowndiau 1-3]
Nifer y
dyfarniadau

%

£[m]

%

Lloegr

98

47%

91.2

77%

Cymru

33

16%

6.9

6%

Ucheldiroedd a'r
Ynysoedd

39

18%

10.0

8%

Gweddill Yr Alban

30

14%

7.7

7%

Gogledd Iwerddon

11

5%

2.5

2%

Tabl 2: Buddsoddiad CCA fesul Rhanbarthau Lloegr [Rowndiau 1-3] canrannau o gyfanswm Lloegr
Yn Rownd 2, dyfarnodd CCA £332,300 i YMCA yng Ngorllewin Gwlad yr Haf i adfywio glannau
Minehead trwy adnewyddu Gwesty'r Beach, gwesty adfeiliedig a oedd wedi cau ers dwy flynedd, a'i
drawsnewid i adnodd i'r gymuned, twristiaid ac, yn bwysicaf oll, i bobl leol sydd am gaffael y sgiliau i
ddod o hyd i swyddi yn y diwydiant lletygarwch. Mae adnewyddu'r gwesty wedi creu 14 o
ystafelloedd newydd i westeion mewn lleoliad lle'r oedd twristiaeth mewn perygl o ddirywio ac mae
wedi rhoi hwb i Lwybr Treftadaeth Minehead o'r gwesty i'r harbwr.
Mae gweithrediad y gwesty wedi creu chwe swydd newydd a 12 prentisiaeth bellach ar draws
meysydd blaen tŷ , y gegin, cadw tŷ a rheoli cyfleusterau.
O fewn cymunedau gwledig Gorllewin Gwlad yr Haf, nododd YMCA heriau i rai pobl wrth ymgymryd
â'r cyfleoedd hyfforddi hyn, yn enwedig pan fydd llety cyfyngedig ac felly, mewn partneriaeth â'r
Asiantaeth Cartrefi a Chymunedau, datblygwyd 36 uned llety ar y safle i ddileu'r rhwystr hwn, gan
ddarparu llety diogel a sefydlog i'r rhai sy'n cyflawni hyfforddiant.

Rhanbarthau Lloegr

Nifer y
dyfarniadau

%

£[m]

%

Dwyrain Lloegr

14

14%

8.6

9%

Dwyrain Canolbarth
Lloegr

2

2%

1.9

2%

Gogledd-ddwyrain
Lloegr

12

12%

15.2

17%

Gogledd-orllewin
Lloegr

12

12%

8.8

10%

De-ddwyrain Lloegr

19

19%

20.3

22%

De-orllewin Lloegr

28

29%

24.4

27%

Swydd Efrog a'r
Humber

11

11%

12.0

13%

7

Mae'r data'n cyfeirio at Rowndiau 1, 2 a
3 hyd at 31.03.15 ac mae'r holl rifau
wedi'u talgrynnu
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Bwyd a thwristiaeth

Fel y mae'r Adroddiad Twristiaeth Bwyd Fyd-eang8
yn ei nodi:
❝i lawer o'r biliynau o dwristiaid yn y byd, sy'n
dychwelyd i gyrchfannau cyfarwydd i fwynhau
ryseitiau sydd wedi hen ennill eu plu neu'n
teithio ymhellach i ffwrdd wrth chwilio am
ddanteithion newydd ac arbennig, mae
gastronomeg wedi mynd yn rhan ganolog o'r
profiad twristiaeth. Yn erbyn y cefndir hwn, mae
twristiaeth bwyd wedi denu sylw cynyddol dros
y blynyddoedd. Mae twristiaid wedi'u denu i
gynnyrch lleol ac mae llawer o gyrchfannau'n
canolbwyntio datblygiad eu cynnyrch a
marchnata'n unol â hyn. Gan y ceir cyswllt mor
ddwfn â'i wreiddiau gyda bwyd, mae'r ffocws
hwn yn galluogi cyrchfannau i farchnata eu
hunain fel lleoedd hollol unigryw ac apelgar i'r
teithwyr hynny sydd am deimlo'n rhan o'u
cyrchfan trwy ei blasau.❞
Nid yw'n syndod felly y caiff ei gydnabod fel rhan
allweddol o "gymysgedd" cyrchfannau twristiaeth
ledled y Deyrnas Unedig.

Mae'r Gymdeithas Twristiaeth Bwyd Fyd-eang yn
diffinio twristiaeth bwyd fel:
❝dilyn a mwynhau profiadau bwyd a diod
unigryw a bythgofiadwy, rhai pell a rhai agos mae'n gynhwysol ac yn cynnwys ceirt bwyd a
masnachwyr stryd yn gymaint â thafarndai
(gastro) i bobl leol yn unig, gwinllannau
dramatig, neu fwytai nodedig.❞
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Yr Alban: Mae Visit Scotland9 yn amcangyfrif bob
ymwelwyr yn gwario £700m ar fwyd a diod mewn
tua 20,000 o fannau twristiaeth ar draws Yr Alban
bob blwyddyn. Mae Llywodraeth Yr Alban a
phartneriaid yn dod ynghyd i helpu busnesau
twristiaeth bwyd a diod i dyfu trwy gynyddu'r
defnydd o'r cynnyrch gorau y gall Yr Alban ei
gynnig trwy werthu i farchnad ymwelwyr
gynyddol.
Gogledd Iwerddon10: Mae bwyd yn hanfodol i
gynnig twristiaeth Gogledd Iwerddon, yr un mor
bwysig â'r llety, diwylliant a golygfeydd ar gyfer y

rhai sydd am ymdrochi yn y profiad o Ogledd
Iwerddon. Dengys ymchwil ddiweddar fod
twristiaid o dramor wedi gwario tua £133m ar
fwyd a diod yn 2011, dros draean o'u harian, ac
roedd trigolion Gogledd Iwerddon, yn aros dros
nos yng Ngogledd Iwerddon, wedi gwario tua
£60m. At hynny, amcangyfrifwyd gwerth
marchnad bwyd arbenigol Gogledd Iwerddon fel
£132m yn 2011 a rhagfynegir y bydd yn
cyrraedd £168m erbyn 2016.
Cymru: Mae Cynllun Gweithredu Twristiaeth
Bwyd Llywodraeth Cymru 2015-202011 yn
diffinio Twristiaeth Bwyd fel 'unrhyw weithgaredd
sy'n hyrwyddo profiad bwyd ansawdd uchel,
unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle
penodol'. Mae bwyd a thwristiaeth yn arbennig o
bwysig yng Nghymru oherwydd pwysigrwydd
economaidd y ddau sector hwn. Mae Arolwg
Ymweliadau Dydd Prydain Fawr 201312 yn
adrodd y gwnaed 89m o ymweliadau twristiaeth
dydd gan drigolion Prydain â Chymru, gan
gynhyrchu gwariant gwerth £3bn. Mae bwyta
allan yn cyfrif am 40% o'r gwariant hwn - £1.2bn
Lloegr: Nid oes unrhyw fenter bwyd/twristiaeth
genedlaethol unigol ond mae ystod o rai lleol (e.e.
De-orllewin Lloegr; Taste of Anglia) a phrosiectau
cenedlaethol e.e. Parthau Menter Bwyd.
8

Adroddiad 8UNWTO AM Cyfrol 4 'Global Report on Food Tourism
http://www.gov.scot/Topics/Business-Industry/FoodIndustry/national-strategy/rep/tourism
10
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/food-tourism
11
http://gov.wales/docs/drah/publications/Tourism/150310foo
d-tourism-action-plan-cy.pdf
12
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/ great-britainday-visits-survey/?lang=cy
9

Adroddiad Cynnydd Blynyddol CCA 2015 30

Bayview Synergy Space (Gogledd Iwerddon, Rownd 3)

Firth of Forth Lobster Hatchery (Yr Alban, Rownd 2)

Dyfarnwyd £96,944 i Bayview Synergy Space yn
Newcastle, Swydd Down yn Rownd 3 i
adnewyddu gofal cartref lled adfeiliedig gynt i
ddarparu gofod gweithio a manwerthu ar y cyd ar
gyfer busnesau bach o'r sectorau creadigol a
bwyd. Bydd y prosiect yn adnewyddu llawer
gwaelod yr adeilad, a leolir ar lannau Newcastle, i
greu ardal manwerthu/arddangos a rennir, dau
weithdy/stiwdio a chegin baratoi a fydd ar gael
i'w rhentu ar sail hyblyg. Bydd cefnogaeth fentora
a datblygu'n cael eu darparu ar gyfer busnesau
newydd a busnesau presennol sydd am adleoli.

Dyfarnwyd £153,156 i Ddeorfa Cimychiaid Aber Gweryd
Cyfyngedig yn harbwr Gogledd Berwick ar arfordir dwyreiniol Yr
Alban i ddatblygu deorfa cimychiaid. Mae hyn yn darparu cyllideb
ar gyfer staff a chyfarpar i helpu magu'r cimychiaid cyntaf o wyau
hyd at y cam ifanc, pan fyddant yn addas i gael eu rhyddhau i Aber
Gweryd.
Mae'r ddeorfa'n atyniad twristiaeth yn ei rhinwedd ei hun ac yn
atyniad ychwanegol i ymwelwyr y farchnad twristiaeth
natur/bywyd gwyllt esblygol. Yn y tymor canolig i hirach bydd y
ddeorfa'n cynnig hwb pellach i'r diwydiant pysgota a sectorau
lletygarwch.

❝Mae'n brosiect blaengar sydd â'r potensial i helpu cyfeirio
cymunedau eraill ar draws y Deyrnas Unedig. Mae'r prosiect yn
bwysig nid yn unig ar gyfer cefnogi cynaladwyedd ein
hamgylchedd morol ond hefyd ar gyfer ei gyfraniad at
ddiwydiant bwyd a diod rhagorol Dwyrain Lothian❞
Iain Gray, ASA lleol
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Cyngor Bwrdeistref Scarborough (Lloegr, Rownd 3)

Twristiaeth dreftadaeth

Mae Visit Britain13 yn diffinio twristiaeth
dreftadaeth fel
❝ymweliad â neu brofiad o fod yn rhan o
hanes lle trwy ymweld â safleoedd, cofebion a
thirweddau hanesyddol. Mae'n canolbwyntio
ar ddysgu ac yn cynnwys profi traddodiadau
lleol, defodau cymdeithasol, arferion crefyddol
a dathliadau diwylliannol. Mae twristiaeth
hanesyddol yn ffurf ar dwristiaeth
treftadaeth: ei phrif ffocws yw pwysleisio
profiadau'r gorffennol.❞

Dyfarnwyd dros £2.7m yn Rownd 3 CCA i adnewyddu neuadd farchnad hanesyddol Scarborough i
greu cyfleuster sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid yr oes fodern. Ar yr un pryd â'r gwaith
adnewyddu, bydd y prosiect yn creu gofodau busnes newydd i alluogi busnesau presennol i ehangu a
busnesau newydd i ddatblygu. Bydd y prosiect yn creu 2.5 swydd newydd yn uniongyrchol ac yn
cyflwyno 30 o ofodau busnes newydd, gyda chapasiti ar gyfer 60 o swyddi pellach. Bydd yn cynnig
20 prentisiaeth fanwerthu newydd ac yn diogelu 78 o swyddi pellach sy'n dibynnu ar ddarparu gofod
marchnad o safon. Bydd llofft ganol yn darparu llety ar gyfer mentrau newydd a chyfleoedd
cyflogaeth newydd. Caiff 'rhith farchnad' newydd ei datblygu i hyrwyddo cynhyrchwyr a chyflenwyr
lleol rhanbarthol a chenedlaethol i ddarparu ymhellach ar gyfer arferion siopa newidiol ac fe gaiff ei
rhedeg fel menter gymdeithasol sy'n darparu cyfleoedd hyfforddiant y mae angen mawr amdanynt.
Bydd Neuadd Farchnad Scarborough ar ei newydd wedd yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ac felly
bydd yn anelu at fynd yn atyniad ymwelwyr pob tywydd trwy gydol y flwyddyn.

North Tyneside Spanish City Dome (Lloegr, Rownd 1)

Mae'r economi dwristiaeth seiliedig ar
dreftadaeth14 yn uniongyrchol gyfrifol am o leiaf
£5bn mewn CDC a 134,000 o swyddi (ar ôl i
effeithiau lluosydd economaidd gael eu cymryd i
ystyriaeth, fodd bynnag amcangyfrifir bod yr
economi dwristiaeth seiliedig ar dreftadaeth yn
gyfrifol am o leiaf £14bn o CDC a 393,000 o
gyflogeion).
Mae'n cynnwys tair "colofn13
 Treftadaeth ddiwylliannol (e.e. digwyddiadau

traddodiadol megis Gemau'r Ucheldir,
canolfannau ymwelwyr, ffigurau hanesyddol
megis Shakespeare, amgueddfeydd);
 Treftadaeth adeiledig neu hanesyddol

(adeiladau a chofebion enwog, cestyll a
phlastai, pierau a phromenadau ac
eglwysi/cadeirlannau;

❝Mae Cyngor Bwrdeistref Scarborough wrth ei fodd â'r penderfyniad hwn. Mae'r farchnad eisoes
yn chwarae rôl allweddol yn "hen dref" Scarborough, gan ddarparu swyddi a gwasanaethau. Trwy
fuddsoddiad sylweddol rydym yn anelu at greu Marchnadle'r 21ain Ganrif sy'n hyrwyddo'r mudiad
artisan a'r cynnyrch lleol gorau, gan greu busnesau a chyfleoedd cyflogaeth newydd a datblygu
cynllun prentisiaethau marchnad ar gyfer pobl leol. At ei gilydd, gobeithiwn greu 30 o fusnesau
newydd a 60 o swyddi newydd.❞
Y Cyng. Derek Bastiman, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Scarborough
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 Diwylliant cyfoes (e.e. celf fodern, theatr neu

fwyd artisan).
13

Culture and Heritage Topic Profile: Visit Britain
The Economic Impact of the UK Heritage Tourism Economy:
Oxford Economics
14
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Diogelu a chadw ein treftadaeth arfordirol

MV Balmoral (Lloegr, Rownd 3)

Ar draws y Deyrnas Unedig,
mae CCA wedi cefnogi
mudiadau sy'n ceision dod ag
adeiladau o bwys lleol a
chenedlaethol yn ôl i ddefnydd.
O hen ysgoldy Fictoraidd ar
Arfordir Antrim i bierau, lidos a
phafiliynau ledled Cymru,
Lloegr a'r Alban. Mae CCA yn
cydnabod pwysigrwydd adfer
yr adeiladau hyn sy'n hel
atgofion hoff annwyl o
boblogrwydd trefi glan môr a'u
hadnewyddu at safonau'r 21ain
Ganrif er mwyn bodloni'r galw
cynyddol am brofiadau
twristiaeth unigryw ac adfywio
eu trefi, gan olygu y byddant yn
gyrchfannau trwy gydol y
flwyddyn
Pier Llandudno/Balmoral ffotograff: Christopher E. Jones

Yn Rownd 3 CCA, dyfarnwyd £344,000 i MV
Balmoral Fund Ltd i atgyweirio ac adnewyddu'r
llong fordaith hanesyddol MV Balmoral, gan ddod
â hi'n ôl i wasanaeth rhwng misoedd Mai a Medi
bob blwyddyn. Wedi'i hadeiladu yn y 1940au,
comisiynwyd y llong yn wreiddiol fel fferi cyn
ymuno â llynges White Funnel Môr Hafren yn
ystod eu hanterth yn y 1960au. A hithau wedi
mynd yn segur dros flynyddoedd diweddar,
ceisiodd gwirfoddolwyr ymroddedig MV Balmoral
Fund i adfer y llong i'w gogoniant gynt a'i chynnal
gyda rhaglen o fordeithiau gyda theithwyr i
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ardaloedd â morliniau treftadaeth a phierau a
phorthladdoedd hanesyddol yng Nghymru a
Lloegr, y mae nifer ohonynt hefyd wedi'u cefnogi
gan CCA. Datblygodd y prosiect rôl amgueddfa
newydd ar gyfer y llong ynghyd â chyfleuster
arlwyo a digwyddiadau ar y llong. Mae adfer MV
Balmoral wedi creu buddion ar gyfer busnesau
lleol yn ei phorthladd brodorol o Fryste, ac ar
draws ei chyrchfannau mordaith trwy ddod ag
ymwelwyr dros y môr, ac mae wedi creu
cyfleoedd cyflogaeth uniongyrchol ar y llong ac
ar y tir.
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Pier Clevedon (Lloegr, Rownd 1)

Menter Aberteifi Cyfyngedig (Cymru, Rownd 3)

Dyfarnwyd £109,974 i brosiect Menter
Aberteifi Cyf i ailsefydlu a datblygu Neuadd
Farchnad Aberteifi fel both busnes cynaliadwy i
fasnachwyr marchnad a microfentrau.
Nod y prosiect yw cynorthwyo datblygiad
busnesau newydd a diogelu clwstwr o 18
microfusnes sydd eisoes yn bodoli. Caiff Neuadd
y Farchnad ei rheoli a'i hyrwyddo i greu both
bywiog i fasnachwyr a chynhyrchwyr lleol, gan
greu ymdeimlad a chynyddu nifer y bobl sy'n dod
i ganol y dref. Bydd y prosiect yn darparu
cyfleoedd hyfforddiant a rhwydweithio ar gyfer
cynhyrchwyr ac yn profi cyfleoedd masnachu i
fyfyrwyr busnes ac entrepreneuriaid ifanc.

❝Rydym yn awyddus i hyrwyddo a datblygu'r
ffotograff: J. Sansum

Dyfarnwyd £750,000 i Bier ac Ymddiriedolaeth
Treftadaeth Clevedon tuag at gyfanswm cost o
£1.6m ar gyfer canolfan ymwelwyr newydd i
wella apêl y pier a'r glannau, er mwyn cefnogi
twristiaeth a chadw ei dreftadaeth. Bydd y
ganolfan, a gaiff ei hadeiladu'n rhannol o wydr, yn
cynnwys bwyty a chyfleusterau cyhoeddus
eraill, a hefyd mannau cyfarfod ac addysg.
Pier Clevedon yw'r unig bier Gradd I rhestredig
cyflawn yn y Deyrnas Unedig. Mae'n ymestyn
259m (850tr) i Fôr Hafren.
Fe'i henwyd yn Bier y Flwyddyn 2013 mewn
pleidlais o 750 o aelodau o'r Gymdeithas Pierau
Genedlaethol a gymeradwyodd ei ddyluniad a
symlrwydd.
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❝Dyma'r unig bier Gradd I rhestredig yn

farchnad a'i hadfer i'w gogoniant gynt fel both
llawn bywyd i'r gymuned.❞
Rhian Blackford, Rheolwr Marchnad Neuadd
y Dref Aberteifi

Lloegr felly mae'n brosiect gwych i sicrhau
dyfodol y pier am y 150 mlynedd nesaf.❞
Robert O’Leary, Pensaer

❝Mae'r prosiect hwn yn uchafbwynt i
flynyddoedd lawer o waith. Bydd y
cyfleusterau newydd yn helpu ymwelwyr i
werthfawrogi'r pier yn llawn a galluogi
Ymddiriedolaeth y Pier i fod yn ddigon
hunangynhaliol yn ariannol i gyflawni gwaith
cynnal a chadw hir dymor." ❞
Simon Talbot-Ponsonby, Cadeirydd
Ymddiriedolwyr Pier Clevedon
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Cyngor Gogledd Tyneside (Lloegr, Rownd 1)

Lledaeniad buddsoddi Cronfa Cymunedau'r Arfordir

Ffigur 1: Buddsoddiad CCA yn ôl nifer o ddyfarniadau ar draws y cenhedloedd a'r rhanbarthau [Rowndiau 1-3]
25%

20%
18%
16%

15%

14%
13%

10%
9%
7%

6%

5%

Wedi'i gefnogi gan dros £1m gan Gronfa
Cymunedau'r Arfordir, cwblhawyd lloriau
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Ers cwblhau'r cyfleuster, cynhaliwyd nifer o
ddigwyddiadau a anelir at helpu cymunedau i
ymwneud â threftadaeth bysgota'r rhanbarth
ynghyd â'i ddiwydiannau cysylltiedig a'u
harloesedd byd-eang. Cynhaliwyd ffeiriau celf a
chrefft hefyd wrth ochr ymweliadau addysgol,
digwyddiadau busnes a chynadleddau, a nifer o
berfformiadau cerddoriaeth a chelf fyw gan
ddramodwyr lleol i ddawns a cherdd glasurol
ryngwladol, gan ddenu dros 12,000 o ymwelwyr
cyffredinol i'r adeilad.

5%

Gogledd Iwerddon

Cymru

Ucheldiroedd a'r Ynysoedd

Gweddill Yr Alban

Swydd Efrog a'r Humber

De-orllewin Lloegr

De-ddwyrain Lloegr

Gogledd-orllewin Lloegr

0%

Gogledd-ddwyrain Lloegr

1%
Dwyrain Canolbarth Lloegr

Wedi'i lleoli yn heneb gofrestredig Clifford’s Fort,
mae lleoliad strategol Old Low Light yn edrych
dros aber yr afon yn ei wneud yn un o'r adeiladau
mwyaf eiconig ar afon Tyne. Yn dotem i
ddatblygu mordwyo a mynd yn ddiogel i mewn i'r
Tyne, o hyn ymlaen bydd Old Low Light yn
cyfrannu at weledigaeth adfywio ehangach
Gogledd Tyneside ar gyfer ardal y Cei Pysgod.
gan wella'r economi ymwelwyr a chanolbwyntio
ar ddatblygu sgiliau yn ogystal â gwirfoddoli fel
rhan o'i gweithgareddau craidd.

gwaelod ac uchaf yr adeilad Old Low Light ym
mis Hydref 2014. Cwblhawyd yr Oriel
Dreftadaeth ar y llawr canol yn 2015 gyda
chymorth gan ei chymunedau sy'n cael eu
hannog a'u cefnogi o fod yn 'ddinasyddion
curadur ar y cyd'. Gwnaethant greu, ac maent
wedi parhau i greu, agweddau ar yr oriel a man
arddangos treftadaeth.

5%

Dwyrain Lloegr

Mae Old Low Light North Shields yn ganolfan
dreftadaeth a man arddangos bywiog newydd a
ddylunnir i ennyn diddordeb ymwelwyr mewn
ymchwilio i dreftadaeth forwrol Gogleddddwyrain Lloegr.

6%

Gwnaed y dyfarniadau mwyaf i brosiectau a leolir yn Ne-ddwyrain Lloegr, De-orllewin Lloegr a'r
Alban, gan gyfrif am dros hanner yr holl ddyfarniadau.
Dangosir cwmpas a chyrhaeddiad CCA gan y ffaith bod y dyfarniad lleiaf ychydig dros £50,000 a'r
mwyaf ychydig o dan £4m gyda chyfartaledd o tua £560,000.
Mae tuedd i wneud dyfarniadau ychydig yn uwch yn Lloegr o'i gymharu â'r cenhedloedd eraill sy'n
tueddu buddsoddi mewn symiau llai ond i fwy o brosiectau.
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North
Pwy y Tyneside
dyfarnwyd
Council
yr arian
Fish
CCA
Quay
iddynt?
Heritage

Prosiectau a gefnogwyd

Dangosir ffocws cymunedol
cryf ar gyfer CCA gan y ffaith y
gwnaed dros hanner [118] y
dyfarniadau i fudiadau neu
ymddiriedolaethau cymunedol
gyda'r mwyafrif o'r gweddill yn
cael ei wneud i awdurdodau
lleol [77]. Mae hyn yn
adlewyrchu lledaeniad tebyg ar
gyfer rowndiau ariannu
blaenorol.
Fodd bynnag, o ran gwerth y
dyfarniadau, sicrhaodd
awdurdodau lleol bron
dwywaith y lefel o
ddyfarniadau [£72m] o'i
gymharu â'r sector cymunedol
[£41m].
Mae dyfarniadau CCA wedi
cefnogi prosiectau sydd â
chyfanswm gwerth o fwy na
£360m. Mae hyn yn cynnwys
£240m o ariannu ar y cyd o
ffynonellau eraill gan gynnwys
dros £50m o ffynonellau
preifat.

Mae pob £1 a
fuddsoddwyd gan
CCA wedi
cynhyrchu dros
£2 o ffynonellau
eraill

Mae Ffigur 2 yn dangos
prosiectau fesul teipoleg. Mae'n
dangos mai prosiectau gyda
dimensiwn diriaethol h.y.
isadeiledd ac
eiddo/amgylchedd oedd y rhai
mwyaf cyffredin gan gyfrif am
tua 75% o'r holl ddyfarniadau.
Mae hyn yn weddol gyson ar
draws y rowndiau ariannu.

Ffigur 3: Gwerth y dyfarniadau fesul prif sector [Rowndiau 1-3]

Nid yw'n syndod bod y
prosiectau diriaethol yn cyfrif
am tua 90% o werth yr holl
ddyfarniadau - maen nhw'n
tueddu bod yn rhan o'r
prosiectau mwy sylweddol a
chostus.

12%
2%
3%
9%

Mae Ffigur 3 yn rhoi manylion
dyfarniadau fesul prif sector, ac
mae'r sector twristiaeth wedi
denu tua £64m (69% o'r holl
ddyfarniadau fesul gwerth),
gyda'r sectorau eraill a
adnabuwyd yn denu
buddsoddiad gwerth tua
£17m.

5%

Ffigur 2: Buddsoddiad fesul math o brosiect [Rowndiau 1-3]
- nifer y dyfarniadau
11%

14%

Mae hyn yn adlewyrchu ffocws
cynyddol ar brosiectau
twristiaeth yn Rownd 3 o'i
gymharu â rowndiau ariannu
blaenorol hefyd.

69%

Twristiaeth a lletygarwch
Diwydiannau creadigol
32%
Bwyd a physgota

Busnes a menter
Yr amgylchedd ac ynni
Isadeiledd
43%

Cynhyrchu

Eiddo a'r amgylchedd

Mae mwyafrif y
buddsoddiadau CCA
wedi bod ar
brosiectau diriaethol
i gefnogi'r sector
twristiaeth

Arall
Hyfforddiant a sgiliau
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Pwy y dyfarnwyd yr arian CCA iddynt?

Ucheldiroedd a'r Ynysoedd
Prosiectau – 39
Gwerth - £10.0m

Gweithgarwch twristiaeth yn y Deyrnas Unedig

Ffigur 4: Dyfarniadau CCA [Rowndiau 1-3]15
Mae gweithgarwch yn cwmpasu ystod o feysydd
o wyliau "actif" gan gynnwys hwylio, canŵio,
dringo, marchogaeth, cerdded llwybrau a
mynydda, i'r rhai llai corfforol sy'n dal i
ganolbwyntio ar weithgareddau, sef gwylio natur,
llwybrau bwyd neu lwybrau diwylliant ac
etifeddiaeth leol.

Gweddill Yr Alban
Prosiectau – 30
Gwerth - £7.7m

Gogledd Iwerddon
Prosiectau – 11
Gwerth - £2.5m

Cyfraniad economaidd gweithgareddau
dewisedig ar draws cenhedloedd y Deyrnas
Unedig:16

Gogledd-ddwyrain Lloegr
Prosiectau – 12
Gwerth - £15.2m
Gogledd-orllewin Lloegr
Prosiectau – 12
Gwerth - £8.8m

 Cymru - beicio: £54m

Bay Leisure Limited

 Lloegr - cerdded: £6bn

Swydd Efrog a'r Humber
Prosiectau – 11
Gwerth - £12.0m

 Yr Alban – twristiaeth natur: £1.4bn
 Cymru – llwybr arfordir: £32m
 Yr Alban – hwylio: £100m

Dwyrain Canolbarth Lloegr
Prosiectau – 2
Gwerth - £1.9m

Cymru
Prosiectau – 33
Gwerth- £6.9m

De-orllewin Lloegr
Prosiectau – 28
Gwerth - £24.4m

15

Dwyrain Lloegr
Prosiectau – 14
Gwerth - £8.6m

 Lloegr – marinas arfordirol: £570m
 Gogledd Iwerddon – twristiaeth actif: £100m

De-ddwyrain Lloegr
Prosiectau – 19
Gwerth - £20.3m

https://www.google.com/fusiontables/embedviz?q=select+col0+from+1_g1aXNPZozKswe4zFFI7pkwVcWxkRtygL6pAXI&viz=MA
P&h=false&lat=54.64035492496365&lng=-2.819445617919887&t=1&z=8&l=col0&y=2&tmplt=2&hml=GEOCODABLE
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 DU - syrffio: £1bn

16
https://www.visitengland.com/biz/media-centre/press-releases/2015/october-2015/new-figures-reveal-value-tourism-spendbritish-economy-generated-leisure-activities
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Plas Heli Cyf (Cymru, Rownd 2)

Dyfarnwyd £120,000 i Blas Heli Cyf, cwmni
gweithredu Academi a Chanolfan Ddigwyddiadau
Hwylio Genedlaethol Cymru ym Mhwllheli yn
Rownd 2. Mae'r prosiect yn anelu at gydweithio
â Phartneriaeth Pwllheli i hyrwyddo'r dref fel
'Calon Hwylio Cymru' a denu mwy o iotiau i
ymweld, gan gynnwys mordeithiau mewn cwmni
a llyngesau bach yn ogystal â digwyddiadau
mawr a regatas iotiau. Bydd y prosiect yn codi
proffil Llŷn fel cyrchfan i dwristiaid gydag
ymwelwyr ac yn cefnogi'r economi leol yn
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol.
Mae'r docfeydd a chyfleusterau regata newydd i
ymwelwyr yn rhan ganolog o gynllun busnes Plas
Heli, ac mae'r prosiect yn bwriadu i'r rhain gael
eu hyrwyddo ym marchnadoedd allweddol
Iwerddon, Ewrop a gweddill y Deyrnas Unedig.
Disgwylir hefyd y bydd y prosiect yn denu dulliau
ac offer newydd i arddangos atyniadau a
busnesau lleol Llŷn a Phwllheli gydag iotwyr sy'n
ymweld, cystadleuwyr digwyddiadau a'u

Three Harbours Association (Yr Alban, Rownd 2)

teuluoedd, gan sicrhau busnes cyson.
Bydd y prosiect yn cyflogi swyddog marchnata a
fydd yn gyfrifol am gychwyn ymchwil farchnata,
datblygu cynnyrch newydd i hyrwyddo Pwllheli,
gan gynnwys y technegau cyfryngau
cymdeithasol diweddaraf, a gweithio gyda'r
atyniadau twristiaeth a busnesau lleol i sicrhau
bod y cyfleoedd a grëir gan Academi Hwylio
Genedlaethol Cymru'n cael eu deall. Mae'r
prosiect yn anelu at gynnydd o fwy nag £1.5m
mewn gwariant gan dwristiaid a thros 10,000 yn
nifer yr ymwelwyr. Bydd yn annog creu
digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon newydd,
microfusnesau newydd a darparu swyddi ar gyfer
hyfforddeion galwedigaethol yng Ngholeg
Meirion Dwyfor.

❝Rydym yn gweld hyn fel cyfle pwysig i
hyrwyddo Pwllheli a Llŷn fel cyrchfan ar gyfer
iotwyr sy'n ymweld.❞
Bob Lowe, Is-gadeirydd Plas Heli

Yn Rownd 2 CCA, llwyddodd Three Harbours
Association yn Cullen, Gogledd-ddwyrain Yr
Alban, sicrhau £408,375 i agor ‘Ysgol Fôr Cullen’
(a agorodd 26 Hydref 2015) yn yr hen storfa
gychod gyfagos â Harbwr Cullen. Yn 2012,
sicrhaodd y Gymdeithas drosglwyddiad ased
cymunedol ar yr hyn a oedd wedi mynd yn eiddo
adfeiliedig a dechreuwyd ar y broses adfer yn
2014 yn dilyn eu cais llwyddiannus i CCA a
Chronfa Pysgodfeydd Ewrop.
Cefnogodd y cais adnewyddiad helaeth yr adeilad
segur i ddarparu both ar gyfer cyflwyno
gweithgareddau chwaraeon dŵr. Bydd
hyfforddwyr yn darparu gwersi canŵio, rhwyfo
arfordirol a chaiacio, a bydd dosbarthiadau hefyd
lle bydd pobl yn dysgu sut i adeiladu eu cychod
eu hunain.
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Mae'r prosiect wedi creu both a fydd yn cefnogi
datblygiad economaidd trwy wariant ymwelwyr
a chyfleoedd economaidd yn sector cynyddol
twristiaeth chwaraeon dŵr a bydd yn darparu
cyfleoedd hamdden a hyfforddiant cyflogaeth ar
draws cymunedau pysgota gynt Cullen,
Findochty a Portknockie ar Aber Moray. Ar y cyd
gydag Ysgol Uwchradd Buckie, mae'r prosiect
wedi ymgeisio'n ddiweddar am achrediad SQA
deuol ar gyfer rhaglen ddatblygu fach i alluogi
disgyblion ysgol i adeiladi cychod pren bach.
Mae CCA wedi cefnogi nifer o fentrau
chwaraeon dŵr sydd â photensial cryf i roi hwb i
ymwelwyr i ardaloedd arfordirol gan gynnwys
Ynys Skye, Argyll a Bute, Swydd Durham,
Gorllewin a Gogledd Cymru.
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Gweithgareddau a buddsoddiad Rownd 317

At ei gilydd gwnaeth Rownd 3
109 o ddyfarniadau gwerth
cyfanswm o £63.7m. Mae hyn
ychydig yn fwy na chyfanswm
Rowndiau 1 a 2 ac yn
adlewyrchu tair blynedd o
ariannu wedi'i gyfuno i un
gronfa ar gyfer y cyfnod
2014/15 i 2016/17.

Datblygu ac uwchraddio cysylltiadau cludiant

Tabl 3: Buddsoddiad CCA fesul cenhedloedd a rhanbarthau [Rownd 3 yn unig]

Rhannwyd cyfanswm gwerth y
buddsoddiad Rownd 3 rhwng
Lloegr [75%] a gweddill y
Deyrnas Unedig [25%].

Cenedl

Nifer y
Dyfarniadau

%

£[m]

%

Lloegr

50

46%

47.7

75%

Cymru

21

19%

4.6

7%

Gogledd Iwerddon

7

6%

1.5

2%

Yr Ucheldiroedd a'r Ynysoedd

21

19%

5.8

9%

Gweddill Yr Alban

10

10%

4.1

6%

Tabl 4: Buddsoddiad CCA fesul Rhanbarthau Lloegr [Rownd 3 yn unig]
Nifer y
Dyfarniadau

%

£[m]

%

ffotograff: Syd Shelton

Dwyrain Canolbarth Lloegr

1

2%

1.8

4%

Dwyrain Lloegr

6

12%

3.2

7%

Gogledd-ddwyrain Lloegr

6

12%

7.2

15%

Gogledd-orllewin Lloegr

8

16%

5.2

11%

Mae CCA wedi buddsoddi mewn cefnogi datblygiad ac
uwchraddio cysylltiadau cludiant mewn cymunedau arfordirol.
Mae'r rhain wedi cynnwys:
● datblygu ac uwchraddio llwybrau arfordirol;

De-ddwyrain Lloegr

11

22%

12.0

25%

●

De-orllewin Lloegr

12

24%

12.8

27%

Swydd Efrog a'r Humber

6

12%

5.5

12%

●

cefnogaeth i gludiant gwyrdd, cerdded a beicio;
isadeiledd;

●

prosiectau rheilffordd a threnau ager;

●

llwybrau treftadaeth;

●

cludiant mewn badau ac ar ddŵr.

At ei gilydd, mae CCA wedi cefnogi tua 30 o brosiectau sy'n
ymwneud â chludiant naill ai fel prosiectau unigol neu fel rhan o
brosiect ehangach.
17

Oherwydd maint bach y rhaglen ni fu'n bosib cyflawni dadansoddiad costau a buddion llawn, Adroddir am ffigurau creu swyddi ar sail
grynswth.
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Swanage Railway Trust (Lloegr, Rownd 1)

Dyfarnwyd grant o £1.86m i Swanage Railway
Company sydd wedi'i reoli gan ac yn eiddo i'r
elusen Swanage Railway Trust a alluogodd y trenau
rheolaidd cyntaf rhwng Wareham, Corfe Castle a
Swanage i ddechrau rhedeg yng ngwanwyn 2015.
Ynghyd â gwell mynediad ar y trên i ganol Purbeck
ar gyfer twristiaid - a gwella cysylltiadau
rheilffordd y tu allan o Purbeck i Poole a
Bournemouth ar gyfer trigolion - amcangyfrifir y
bydd gwasanaeth trên ar ei newydd wedd rhwng
Swanage, Corfe Castle a Wareham yn creu 40 o
swyddi newydd yn anuniongyrchol a deng swydd
newydd yn uniongyrchol.
Mae CCA wedi talu am uwchraddio'r cledrau a
phontydd ar linell unigol tair milltir Network Rail o
Worgret Junction, ar y brif linell rhwng Llundain a
Weymouth i reilffordd Swanage ym Motala
ychydig i'r dwyrain o Furzebrook. Defnyddiwyd y
llinell tair milltir o bryd i'w gilydd yn flaenorol i
redeg trenau gwibdaith i Corfe Castle a Swanage
o rannau amrywiol o'r wlad.
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Mae'r dyfarniad CCA hefyd yn ariannu
uwchraddio dau drên disel treftadaeth o'r
1960au i safonau rhedeg ar brif linell ynghyd ag
ariannu ar gyfer dod o hyd i'r caniatâd cyfreithiol
y mae ei angen i redeg trenau rheolaidd i
Wareham o Corfe Castle a Swanage.

❝Trwy ddarparu gwasanaeth trên rheolaidd o
Swanage a Corfe Castle i Wareham sy'n
cysylltu â'r gwasanaeth South West Trains
rhwng Llundain a Weymouth, fe aiff yn llawer
haws i bobl ddefnyddio cludiant cyhoeddus, a
fydd yn gwella cyfleoedd cyflogaeth trigolion
Purbeck ac yn cynyddu nifer y twristiaid sy'n
ymweld ag Ynys Purbeck.❞
Trevor Parsons, Cadeirydd Swanage
Railways Company

Antur Waunfawr (Cymru, Rownd 3)

Derbyniodd Antur Waunfawr ychydig o dan
£250,000 ar gyfer eu prosiect cyffrous
newydd 'Beicio i Bawb’. Mae'r prosiect dwy
flynedd hwn yn anelu at ddatblygu busnesa
brynwyd yn ddiweddar fel menter
gymdeithasol a fydd yn gwerthu, hurio, trwsio
ac yn ailgylchu beiciau ar gyfer pobl yn y
gymuned a thwristiaid i'r ardal gan gynnwys
teuluoedd a grwpiau mwy. Mae'r cyfarpar yn
cynnwys beiciau mynydd dynion a menywod,
beiciau teithio, beiciau amlffurf a thandemau.
Maen nhw'n cynnig hurio beiciau am hanner
diwrnod a diwrnod llawn i gael eu defnyddio ar
amrywiaeth o lwybrau beicio o Gaernarfon.
Hyd yma, mae'r prosiect wedi creu tair swydd
(Rheolwr Datblygu Busnes, Swyddog Beics
Menai a Pheiriannydd) a bydd hefyd yn cynnig
chwe phrentisiaeth yn ystod y cyfnod dwy
flynedd.
Bydd y busnes yn cynnig hyfforddiant a
phrofiad gwaith trwy gyflogi pobl sydd ag
anableddau dysgu a phobl ifanc ddi-waith neu
ddifreintiedig. Bydd y prosiect yn cysylltu â
Safle Treftadaeth y Byd Castell Caernarfon ac
yn darparu ystod o feiciau i'w hurio gan
gynnwys beiciau arbenigol i bobl ag
anableddau.

❝Bu cynnwys pawb yn un o'n prif
amcanion dros y 30 mlynedd ddiwethaf, ac
mae'r prosiect hwn yn parhau â'r
weledigaeth honno❞
Menna Jones, Prif Weithredwr Antur
Waunfawr

Adroddiad Cynnydd Blynyddol CCA 2015 50

Allbynnau a chanlyniadau17

At ei gilydd mae prosiectau a gefnogir gan CCA
yn rhagamcanu y byddant yn creu neu'n diogelu
tua 18,000 o swyddi dros y blynyddoedd i ddod.
Er ein bod ni yn y camau cynnar o hyd, mae
prosiectau a gefnogwyd o dan rowndiau
blaenorol wedi cyfrannu at greu neu ddiogelu
bron 3,800 o swyddi – a byddwn yn parhau i
fonitro cynnydd tuag at y rhagamcaniadau tymor
hwy.
Rhagamcanir hefyd y bydd prosiectau CCA yn
cynhyrchu'r allbynnau ychwanegol a fanylir yn
Nhabl 5.
Mae'r rhagamcaniadau hyn wedi'u talgrynnu, caiff
yr allbynnau eu monitro a bydd adroddiadau
arnynt yn flynyddol hyd at ddiwedd y rhaglen
CCA gyfredol yn 2017.
Yn seiliedig ar yr allbynnau creu swyddi a
ragamcanir, bydd CCA yn cynhyrchu gwerth am
arian yn seiliedig ar ddyfarniadau CCA, o gost
fesul swydd o £9,250.18
Mae gan yr allbynnau swydd a ragamcanir hyn19
y potensial i ychwanegu tua 320m o allbynnau
Werth Ychwanegol Crynswth (GVA)20 gan olygu
bod pob punt a fuddsoddir trwy CCA yn
cynhyrchu elw o £8.21
17
Data hyd at 31.03.15 yn unig. Wedi hynny, gwnaeth CCA
rhestr dyfarniadau wrth gefn R3 (a R3 Eithriadol Cymru) a gaiff
eu ychwanegu at adroddiad 2016.
18
Mae hyn yn eithrio swyddi wedi'u diogelu; mae'n cynnwys
swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol
19
Oherwydd maint bach y rhaglen ni fu'n bosib cyflawni
dadansoddiad costau a buddion llawn. Adroddir am greu swyddi
fel ffigurau crynswth
20
Yn seiliedig ar gyfartaledd o £25,000 GVA fesul cyflogai
21
Yn darparu ar gyfer ffactor dyfalbarhad GVA tair blynedd
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Rhagamcaniad o ganlyniadau Rowndiau 1-3

Rhagamcaniad o ganlyniadau Rowndiau 1-3
Dangosydd allbwn

Niferoedd

Allbynnau busnes
Busnesau preifat wedi'u cefnogi

12,000

Cynnydd mewn gwerthiannau busnes (£m)

146

Busnes newydd a gefnogir

1,288

Mentrau cymdeithasol a gefnogir

403

Allbynnau twristiaeth
Cynnydd yn nifer yr ymwelwyr (m)

7.8

Gwariant gan ymwelwyr newydd (£m)

360

Cyfleusterau twristiaeth newydd wedi'u creu

239

Digwyddiadau twristiaeth a gefnogir

1,692

Docfeydd marina newydd wedi'u creu

307

Allbynnau sgiliau a hyfforddiant
Prentisiaethau wedi'u creu

1,338

Hyfforddeion yn sicrhau cyflogaeth

1,197

Hyfforddeion yn ennill cymhwyster

2,392
ffotograff: Syd Shelton

Allbynnau diriaethol
Tir llwyd wedi'i adfer (Ha)

248

Arwynebedd llawr newydd neu wedi'i
uwchraddio (m2 )

81,982

Parth cyhoeddus wedi'i greu/gwella
(m2 )

301,646

Prosiectau diriaethol a gefnogir

284

Yn seiliedig ar y
rhagamcaniadau allbwn, mae
effaith gronnus Cronfa
Cymunedau'r Arfordir
Rowndiau 1 i 3 fel a ganlyn:
●

Allbynnau cymunedol
Lleoedd i wirfoddolwyr

1,598

Prosiectau cymunedol wedi'u cefnogi

969

Adroddir am y rhagamcaniadau allbwn fel ffigurau crynswth

●

●

crëwyd neu ddiogelwyd tuag
18,000 o swyddi

●

darparwyd hyfforddiant a
sgiliau ar gyfer 11,000 o
unigolion gan gynnwys
1,400 o brentisiaid

buddsoddwyd dros £118m
mewn dros 200 o
brosiectau ar draws y DU

●

sicrhawyd ariannu ar y cyd
gwerth £240m o gronfeydd
eraill

●

cynhyrchwyd bron £360m o
wariant gan ymwelwyr
newydd;
cefnogwyd datblygiad 375 o
gyfleusterau twristiaeth
newydd (gan gynnwys

marinas) a chefnogwyd bron
1,700 o ddigwyddiadau
twristiaeth
●

cefnogwyd tua 12,000 o
fusnesau lleol gan gynnwys
bron 1,300 o fusnesau
newydd

●

cefnogwyd datblygiad
82,000 m2 o eiddo
busnes ac uwchraddiwyd
300,000 m2 o barth
cyhoeddus

Adroddiad Cynnydd Blynyddol CCA 2015 52

Gwella harbwrs a phorthladdoedd

Bu gwella harbwrs a
phorthladdoedd yn un o
nodweddion allweddol CCA hyd
yma.
Mae'r isadeiledd hwn yn
chwarae rhan allweddol yn
ffabrig economaidd a
chymdeithasol y cymunedau,
gan gefnogi:
●

cyflogaeth uniongyrchol

●

cefnogaeth anuniongyrchol
(pysgota, y sector alltraeth,
busnesau morol a
thwristiaeth arbenigol)

●

trafnidiaeth

●

hamdden a thwristiaeth

●

mannau cwrdd

●

bwyta ac yfed

At ei gilydd, mae Cronfa
Cymunedau'r Arfordir wedi
gwneud dros 30 o
fuddsoddiadau mewn harbwrs
a marinas wrth i gymunedau
geisio adeiladu ar dwf
twristiaeth forol.
Mae'r buddsoddiad hwn wedi
creu dros 300 o ddocfeydd
marina newydd.

Port Ellen Harbour Association Limited (Yr Alban, Rownd 2)

Wedi'i lleolir ar arfordir deheuol Islay yn yr
Hebrides Mewnol, mae Cymdeithas Harbwr Port
Ellen yn fudiad nid er elw a sefydlwyd i hyrwyddo
twf economaidd ar yr ynys trwy dyfu'r cyfleuster
marina, denu ymwelwyr newydd a busnes
ychwanegol ar gyfer siopau, bwytai, tafarndai ac
atyniadau twristiaeth lleol gan gynnwys y
distylltai chwisgi lleol enwog.
Roedd y marina wedi cyrraedd capasiti llawn, yn
enwedig trwy gydol misoedd yr haf, a galluogodd
y dyfarniad CCA o £345,173 iddynt osod
cyfleusterau pontŵn estynedig a fydd yn
cynyddu'r capasiti 40% ac agor yr harbwr i fyny i
farchnad newydd o fadau mwy. O 2015 ymlaen,
yn ogystal â rhoi hwb sylweddol i'r marina a'r
tuag 20 o fusnesau yn y pentref, bydd hefyd yn
galluogi'r harbwr i gynnal badau arolwg, cynnal a
chadw a throsglwyddo cyflogeion sy'n ymwneud
â phrosiectau ynni adnewyddadwy alltraeth yn
ystod misoedd y gaeaf. Mae'r prosiect yn
cydweithio'n agos hefyd â South Islay
Development, corff adfywio lleol a arweinir gan y
gymuned, wrth anelu at ddatblygu darpariaeth
bellach i wella'r marina a'r cynnig twristiaeth lleol.
Mae'r dyfarniad yn un o nifer a wnaed ar draws y
Deyrnas Unedig sy'n ceisio rhoi hwb i dwf
twristiaeth hwylio ac apêl porthladdoedd a
harbwrs.

❝Rydym yn fusnes badau siarter lleol a
ddechreuodd trwy ddefnyddio pontynau Port
Ellen fel lleoliad ar gyfer teithiau bywyd
gwyllt a physgota.
Gyda'r docfeydd ychwanegol a ariannwyd
gan CCA, rydym bellach yn rhedeg dau gwch
siarter ac mae hyn wedi ehangu nifer y bobl a
gyflogwn, hefyd mae wedi helpu rhoi hwb i
ymwybyddiaeth o'n cytref morloi mewn
Ardal Gadwraeth Arbennig gydnabyddedig
bedair milltir i fyny'r arfordir.
Ni fyddai ein twf wedi bod yn bosib heb
ehangu'r cyfleusterau. Mae effaith ddilynol y
prosiect yn bwysig iawn i gynaladwyedd
cymuned fregus.❞
Gus Newman, Rheolwr Gyfarwyddwr Islay
Sea Adventures

Mae CCA wedi cefnogi naw
prosiect amddiffynfa llifogydd
lleol hefyd.
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Port of Blyth (Lloegr, Rownd 1)

Am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan Cronfa Cymunedau'r Arfordir:
www.biglotteryfund.org.uk/welsh/global-content/programmes/uk-wide/coastal-communities
© Cronfa Loteri Fawr Chwefror 2016
Am unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r cyhoeddiad hwn neu os oes angen y cyhoeddiad arnoch mewn
fformat arall, anfonwch e-bost i ccf@biglotteryfund.org.uk neu ffoniwch 0300 123 0735.

Dyfarnwyd £500,000 i Blyth Education and
Community Hub (BEACH) tuag at ddatblygiad
£1.65bn ar y cyd ar gei Blyth sy'n darparu
atyniadau ar gyfer y gymuned, y diwydiant
morol, y sector addysg ac ymwelwyr fel ei gilydd.

Newcastle ac Active Northumberland gan
ddarparu hyfforddiant ac addysg chwaraeon dŵr
o'r radd flaenaf.

Ers agor ym mis Tachwedd 2014, mae'r adeilad
Gwyddorau Morol yn gweithredu ar ei gapasiti
llawn, mae'r wal afon wedi'i thrwsio cael ei
Mae BEACH yn cynnwys 'Gorsaf Forol Blyth' a
defnyddio eto ar gyfer badau sy'n dod i mewn i'r
ariennir gan CCA gan ddarparu cyfleusterau
doc, mae'r Amgueddfa Dreftadaeth wedi'i
Gwyddorau Morol newydd ar gyfer Prifysgol
Newcastle, yr adeilad 'Blyth Boathouse' trawiadol chwblhau, yn cael ei rheoli gan wirfoddolwyr lleol
ac yn agored i'r cyhoedd, ac mae'r bwyty pysgod
sy'n cynnwys bwyty pysgod o safon uchel,
canolfan treftadaeth porthladd sy'n amlygu hanes yn cyflogi wyth person lleol. At ei gilydd mae
budd-ddeiliaid yn ystyried bod y prosiect yn
cyfoethog Porthladd Blyth a datblygiad cei
llwyddiant mawr. Mae llwyddiant BEACH cam un
newydd.
a'r elusen Blyth Tall Ship wedi helpu'r porthladd a
Bydd cam dau'r prosiect BEACH ar waith yn fuan
Chyngor Swydd Northumberland i gael ei
a fydd yn cynnwys adeilad hyfforddiant a
ddyfarnu'n Borthladd Gwesteia ar gyfer Regata
chwaraeon dŵr pwysig newydd. Caiff hyn ei
Llongau Tal 2016 - bydd hyn yn gweld hyd at 40
ddefnyddio gan Port Training Services, Prifysgol
o longau tal a 250,000 o bobl yn ymweld â Blyth
ym mis Awst 2016.
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