Ble mae’ch
Menter chi a ni
yn cwrdd

Lleoliadau
mentrus

Gyda seilwaith a chysylltiadau
cyfathrebu gwych, mae pob un o’n
wyth Ardal Fenter yn cynnig pecyn
unigryw o fanteision busnes i chi.

Caergybi

1

1 	Ynys Môn
Lle mae prosiectau mawr yn llywio'r twf
mewn cynhyrchu ynni carbon isel o safon byd.
2 Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan
Hanner canrif a mwy o hanes a thraddodiad
awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog
o sgiliau peirianneg a gweithgynhyrchu a
maes awyr rhyngwladol yn y fan a’r lle.
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3 Canol Caerdydd
Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140
erw) yn y brifddinas agosaf at Lundain sydd
â chostau eiddo tua 50% yn rhatach.
4 Glannau Dyfrdwy
Cartref 2,000 hectar (4,942 erw) i gwmnïau
gweithgynhyrchu arloesol – a’r crynodiad
mwyaf o swyddi gweithgynhyrchu yn y DU.
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6 	Dyfrffordd y Ddau Gleddau
Treftadaeth ynni, amrywiaeth ac arloesi
sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar draws
sawl sector, sydd wrth galon yr unig
Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU.
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5 Glynebwy
Sgiliau gweithgynhyrchu cadarn, 40 hectar
(90 erw) o dir datblygu gyda 100% o ofod
ehangu a chynllunio llwybr carlam, ynghyd â
chysylltiadau rhagorol â chanolbarth Lloegr.
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7 Glannau Port Talbot
Hanes hir o weithgynhyrchu a lleoliad
llawn cysylltiadau da, sy’n golygu mai
dyma’r cyrchfannau busnes mwyaf
hygyrch ac unigryw yng Nghymru gyfan.
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8 Eryri
Cartref i ddau safle cwbl unigryw wedi’u
teilwra’n arbennig ar gyfer y sector ynni
carbon isel, TGCh neu fusnesau awyrofod.
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Croeso i Ardaloedd Menter Cymru
Beth bynnag yw’ch busnes, mae gennym
Ardal Fenter i’ch helpu i ffynnu yng Nghymru
P’un ai’ch bod eisiau lansio
neu dyfu’ch busnes, rydyn
ni wedi crynhoi’r amodau
gorau posib i chi wneud hynny
mewn wyth Ardal Fenter
unigryw o Fôn i Fynwy.
Os ydych chi’n chwilio am
gymorth ariannol cadarn,
gweithlu medrus, y cysylltiadau
trafnidiaeth gorau a mynediad
i farchnadoedd, os ydych am
gydleoli â chadwyn gyflenwi
a chwsmeriaid eich sector ac
eisiau lleoedd pwrpasol, costau
pobl ac eiddo is - neu gyfuniad
o’r rhain - mae gan Gymru
Ardal Fenter ar eich cyfer chi.

Bydd eich
buddsoddiad chi’n
mynd law yn llaw
â’n hymrwymiad i
gadw’ch costau’n isel
a chymorth i symud
gorau gallwn ni.
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Symudwch i Ardal Fenter,
a byddwch yn gymwys am
gymhellion ariannol penodol
gan gynnwys rhai o’r lefelau
uchaf o gymorth grant yn
y DU (Ardaloedd Haen 1 a
Gynorthwyir). Mae Lwfansau
Cyfalaf Uwch (ECAs) ar gael
mewn safleoedd penodol mewn
rhai Ardaloedd, ac mae Cyllid
Cymru yn cynnig benthyciadau
ar gyfraddau is i fusnesau
bach a chanolig cymwys ym
mhob un o’r wyth ardal.
Mae 200 o fusnesau bach a
chanolig wedi elwa ar Gynllun
Ardrethi Busnes Ardaloedd
Menter Cymru, sy’n darparu

dros £9 miliwn tuag at gost
eu hardrethi busnes.
Yn naturiol, byddwch yn gallu
manteisio ar fathau eraill o
gymorth sydd gan Gymru i’w
cynnig mewn meysydd fel
datblygu sgiliau, TGCh, ymchwil a
datblygu a masnach ryngwladol
- yn ogystal â hyfforddiant
sector penodol os ydych chi’n
gweithio yn un o’n sectorau
blaenoriaeth. Felly, os ydych
chi hefyd yn ystyried cyflogau
cystadleuol a chostau eiddo,
mae’n Hardaloedd Menter heb os
yn gwneud synnwyr busnes i chi.
Byddwn yn eich helpu i greu
gweithlu medrus, gyda chymorth
recriwtio strwythuredig,
ac yn eich cyflwyno i’n
hacademyddion sydd â’u
ffocws yn fasnachol ac yn cael
eu hariannu gan ddiwydiant,
sydd eisoes yn cymryd camau
breision yn eich sector.
Bydd eich uchelgais chi i
dyfu yn cael ei fodloni gan
un o’n safleoedd gwych
ni yn yr Ardal Fenter a
phrosesau cynllunio carlam.
Bydd safleoedd gwych ein
Hardaloedd, prosesau cynllunio
symlach a phenderfyniadau
cynllunio cyflymach yn ategu
eich uchelgais i dyfu.
Ai mynediad haws i’ch
marchnadoedd a’r gadwyn
gyflenwi yw’ch nod? Bydd
cysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd,
môr ac awyr gwych â gweddill
y DU, tir mawr Ewrop a
gweddill y byd o fudd, gyda
buddsoddiad parhaus yn
ein seilwaith trafnidiaeth.

Rydyn ni’n cyflwyno’r
genhedlaeth nesaf o fandeang ar hyd a lled Cymru, gyda
chysylltiadau tra-chyflym a
gwasanaethau busnes ar gael
yn eang, sy’n canolbwyntio’n
arbennig ar leoliadau strategol
fel ein Hardaloedd Menter
ac Ardaloedd Twf Lleol.
Gallwch ddewis symud i mewn
ochr yn ochr â chyflenwyr a
chwsmeriaid, gan fod pob
un o’n wyth Ardal Fenter yn
canolbwyntio ar sectorau
penodol - yn bennaf oherwydd
treftadaeth sgiliau penodol neu
adnoddau naturiol penodol.
Ond rydyn ni wedi sicrhau bod
manteision i bob busnes ym
mhob safle, felly chi bia’r dewis.
Mae Byrddau Ardaloedd dan
arweiniad y sector preifat,
gyda chefnogaeth gref yr
awdurdodau lleol, yn ein helpu ni
i ddiwallu’ch anghenion busnes
chi, ac maen nhw’n rhoi cyngor
uniongyrchol i Lywodraeth
a Gweinidogion Cymru.
Hefyd, gallwch ddisgwyl
penderfyniadau cyflym gan
ein Llywodraeth ddatganoledig
sy’n gweithio gyda chwmnïau
ar lawr gwlad er mwyn creu’r
amodau gorau posib i’ch
busnes lwyddo. Fel rydych chi
am weld eich busnes yn mynd
o nerth i nerth, ein nod ni yw
sicrhau mai’r Ardal Fenter yw’r
lle gorau i chi wneud hynny.
Felly, beth bynnag yw anghenion
eich busnes chi, fe gewch chi
gymorth wedi’i deilwra gan
ein tîm i sicrhau ein bod ni’r
un mor fentrus â chi yn un o
Ardaloedd Menter Cymru.
3
*Mae telerau ac amodau yn berthnasol

Mae Ardaloedd Menter
Cymru yn cynnig:
Rhai o’r lefelau uchaf o gymorth
grant yn y DU o ffynonellau Cymreig,
Prydeinig ac Ewropeaidd mewn
ardaloedd Haen 1 a Gynorthwyir.

•

Lle pwrpasol

•

Cysylltiadau trafnidiaeth gwych
a mynediad i farchnadoedd

•

Mae safleoedd dethol mewn
rhai Ardaloedd Menter yn cynnig
Lwfansau Cyfalaf Uwch (ECAs)

•

Blaenoriaeth i Ardaloedd
Menter ar gyfer cysylltiad bandeang y genhedlaeth nesaf

•

Mae benthyciadau ar gyfraddau is
ar gael i fusnesau bach a chanolig
cymwys gan Cyllid Cymru

•

Dewis i leoli ar y cyd â chadwyn
gyflenwi a chwsmeriaid y sector

•

Cysylltiadau academaidd â
phwyslais masnachol

•

Byrddau Ardal dan arweiniad y sector
preifat sy’n rhoi cyngor uniongyrchol
i Lywodraeth a Gweinidogion Cymru

•
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•

Gweithlu medrus

•

Costau cyflog ac eiddo cystadleuol

•

Prosesau cynllunio carlam
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Ynys Môn
Lle mae prosiectau mawr yn llywio’r twf
mewn cynhyrchu ynni carbon isel o safon byd.
Yn Ardal Fenter Ynys Môn, bydd eich egni
chithau’n cyd-daro â’n hegni ninnau pan
ddewch chi’n rhan o brosiectau mawr
sy’n llywio’r twf mewn cynhyrchu ynni
carbon isel o safon byd ar yr ynys.
Ein hadnoddau naturiol yw dim ond un
o’r rhesymau pam mae busnesau ynni
mawr y byd yn dod â’u prosiectau yma.
Rheswm arall yw ein bod ni’n gallu
gweithredu’n gyflym ac effeithlon: mae’r
rhaglen Ynys Ynni yn golygu bod Llywodraeth
Cymru, yr awdurdod lleol a’r sector preifat
eisoes yn cydweithio, felly rydyn ni’n gwybod
sut i gyfuno’r hyn rydych ei angen.
Gyda statws Ardal Haen 1 a Gynorthwyir
yn sicrhau bod y lefel uchaf o gymorth
ariannol yn y DU ar gael yma, beth bynnag
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fo’ch anghenion gofod, mae gan yr Ardal
Fenter ddeg safle amrywiol, â chysylltiadau
da, ar wahanol gamau yn eu datblygiad.
Ymunwch â ni yma, a gallai’ch busnes
gael cyfleoedd i weithio ochr yn ochr â’n
darparwyr busnes ynni adnewyddadwy
fel rhan o’r gadwyn gyflenwi gynyddol ar
gyfer prosiectau ynni carbon isel mawr,
sydd eisoes wedi’u sefydlu ac ar y gweill.
Mae’r rhan yn cynnwys adeiladu atomfa
niwclear newydd gwerth £14 biliwn yn Wylfa
newydd, gan gwmni Horizon. Gyda’r safle
i fod yn barod erbyn canol y 2020au, a’r
orsaf i fod ar waith am 60 mlynedd, mae’n
golygu contractau diogelwch, peirianneg,
cynnal a chadw ac eraill a allai greu llwyfan
i’ch twf a’ch cynaliadwyedd tymor hir.
af-ynysmon.llyw.cymru
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Mae Ardal Ynni Llanw Morlais
yn cyflwyno cyfleoedd gwych i
ddatblygwyr brofi ac arddangos
eu technoleg forol ac arloesi ochr
yn ochr ag ymchwilwyr yn un o
ganolfannau academaidd gwyddorau’r
môr mwyaf Ewrop sydd gerllaw ym
Mhrifysgol Bangor ac ym Mharc
Gwyddoniaeth y Brifysgol ym Môn.

Yn naturiol, daw
datblygiadau yn sgil yr holl
brosiectau buddsoddi ynni
mawr: felly, hyd yn oed os
nad ydych chi yn y sector
ynni, mae cryn dipyn o
gyfleoedd gyda’r gadwyn
gyflenwi a chyfleoedd
datblygu cysylltiedig yn
Ardal Fenter Ynys Môn.

Bydd gan barc eco Orthios (gwerth £1
biliwn) yng Nghaergybi bwerdy biomas
300 MW fel ei ddatblygiad craidd, ac
mae’r gwres gweddilliol yn helpu i
gynhyrchu bwyd, tra bod y datblygwr
Land & Lakes yn bwriadu codi llety
ymwelwyr ac unedau preswyl fel rhan
o ddatblygiad mawr. Bydd y ddau
brosiect yn cynnig cyfleoedd i’r gadwyn
gyflenwi yn ystod y gwaith adeiladu,
a swyddi parhaol a chontractau
ategol unwaith y bydd ar waith.
Mae’r gweithlu yma nid yn unig yn
brofiadol ond yn ffyddlon hefyd, gyda
sgiliau cadarn a chryfderau penodol
ym meysydd peirianneg ac adeiladu,
gan gyfrannu at lefelau cynhyrchiant
Cymru sy’n uwch na chyfartaledd y DU.
Mae’r sgiliau hyn yn datblygu’n
barhaus: mae cynllun pwrpasol
Cwmni Prentis Menai, er enghraifft,
yn darparu prentisiaethau peirianneg
ac adeiladu yn benodol ar gyfer
y gadwyn gyflenwi ynni.
Byddwn yn hwyluso’ch uchelgais i
dyfu gyda’n hamrywiaeth wych o
leoedd ar draws deg safle strategol yn
yr Ardal Fenter, sy’n canolbwyntio ar
y sector ynni carbon isel a’i gadwyn
gyflenwi, a defnyddiau diwydiannol,
gweithgynhyrchu a swyddfa - ac mae
gennym raglen lawn o fuddsoddi
mewn seilwaith ar y gweill.

theithwyr. Dim ond tair awr a hanner
o Ynys Môn yw Llundain ar y trên
ac mae prif lein gyfagos arfordir y
Cambrian yn cysylltu â phrif ganolfannau
a marchnadoedd canolbarth Lloegr,
tra bod cefnffordd yr A55 ar draws y
Gogledd yn sicrhau cysylltiad hawdd
â rhwydwaith traffyrdd y DU.
Mae dinasoedd Manceinion a
Lerpwl a’u meysydd awyr llai na 2
awr i ffwrdd, a dim ond 40 munud
mae’n gymryd i hedfan o faes
awyr y Fali, Môn i Gaerdydd.
Heb anghofio Bwrdd Ardal Fenter Ynys

Môn, dan arweiniad y sector preifat, sy’n
ein helpu ni i ddiwallu’ch holl anghenion
busnes, ac sy’n rhoi cyngor uniongyrchol
i Lywodraeth a Gweinidogion Cymru.
Cadarnhau lle Ynys Môn fel canolfan
ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu ynni
carbon isel yw’n huchelgais ni,
ac mae’ch llwyddiant chi yma’n
allweddol i sicrhau hynny.
Felly, beth bynnag sydd ei angen
ar eich busnes i dyfu, fe gewch chi
gymorth wedi’i deilwra gan ein tîm
i sicrhau ein bod ni’r un mor fentrus
â chi yn Ardal Fenter Ynys Môn.

Pam Ynys Môn?
•

Cynhyrchu ynni carbon isel o
safon byd

•

Cyfleoedd heb eu hail i’r gadwyn
gyflenwi ar gyfer prosiectau
mawr tymor hir

•

Deg safle allweddol

•

Gweithlu medrus

•

Lefelau uchaf o gyllid grant yn
y DU (statws Ardal Haen 1 a
Gynorthwyir)

•

Lle braf i fyw

Byddwch o fewn cyrraedd hawdd i’ch
cwsmeriaid a’ch cyflenwyr ar draws y
DU a thu hwnt. Mae gan borthladd
strategol rhyngwladol Caergybi lwybrau
i Iwerddon ar gyfer cludo nwyddau a

8

af-ynysmon.llyw.cymru
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Maes Awyr Caerdydd a
Sain Tathan
Hanner canrif a mwy o hanes a thraddodiad
awyrofod ac amddiffyn, cronfa gyfoethog o
sgiliau peirianneg a gweithgynhyrchu a maes
awyr rhyngwladol yn y fan a’r lle.
Yn Ardal Fenter Maes Awyr Caerdydd
a Sain Tathan, mae gennym bopeth ar
gyfer eich anghenion busnes: dewis o
dri safle unigryw, oll o fewn cyrraedd
hawdd a hwylus i ganol Caerdydd,
y brifddinas agosaf at Lundain.
Dewch yma, ac fe gewch chi nid yn unig
gyfleusterau, sgiliau, profiad a chadwyn
gyflenwi leol sy’n rhan o hanner canrif
o draddodiad awyrofod ac amddiffyn,
ond hefyd lleoliad gwirioneddol flaenllaw
o fewn diwydiant awyrofod y DU.
Mae Maes Awyr Caerdydd yn rhan o’r
Ardal Fenter ac yn gwasanaethu teithwyr
a nwyddau o bedwar ban byd, ac mae’r
rhedfa 2,392m (7847 troedfedd) yn
addas i unrhyw awyren gan gynnwys
yr A380. Ceir 40 a mwy o gyrchfannau
hedfan i ddinasoedd eraill y DU ac
Iwerddon, tir mawr Ewrop a thu hwnt.
Bydd gwasanaethau rheolaidd i feysydd
awyr mawr Amsterdam, Dulyn a Pharis
yn eich cysylltu’n hawdd â gweddill y
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byd o’ch stepen drws, sy’n golygu bod y
safle nid yn unig yn ddelfrydol ar gyfer
gwaith cynnal a chadw, atgyweirio
ac archwilio (MRO), busnesau storio
ac achub a gweithgareddau cargo
ond hefyd ar gyfer unrhyw fusnes
ag elfen ryngwladol sylweddol.
Mae Parc Busnes Awyrofod Sain Tathan
yn gartref i weithdai ac awyrendai o’r
radd flaenaf ac yn gartref i ran sylweddol
o gyfran 20% Cymru o farchnad
MRO y DU. Ym mis Chwefror 2016,
llwyddodd safle Sain Tathan i ddod i’r
brig ymhlith mwy na 20 o leoliadau
rhyngwladol cystadleuol trwy ddenu
cwmni Aston Martin yma. Cyhoeddodd
y cwmni ceir moethus eiconig gynlluniau
i ddefnyddio’r awyrendy enfawr er
mwyn cynhyrchu’r cerbyd hamdden
Aston Martin DBX newydd. Disgwylir
i’r gwaith cynhyrchu llawn gychwyn yn
2020 gan greu 750 o swyddi a 1000 o
swyddi pellach yn y gadwyn gyflenwi.
af-maesawyrcaerdydd.llyw.cymru
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yn eich helpu i feithrin a thyfu’ch
cysylltiadau gwych, a’ch rhoi o fewn
cyrraedd hawdd i gwsmeriaid a
chyflenwyr ledled y DU a thu hwnt.
Mae traffordd yr M4 yn hwylus, a
Llundain rhyw ddwy awr i ffwrdd mewn
car neu ar drên o ganol Caerdydd – a
dim ond 100 munud fydd y daith erbyn
2019, ar ôl trydaneiddio lein y Great
Western. Ac wrth gwrs, mae maes
awyr Caerdydd yn cynnig cysylltiadau
â rhannau eraill o wledydd Prydain,
Iwerddon, Ewrop a thu hwnt.
Mae Bwrdd Ardal sy’n cael ei arwain

gan y sector preifat yn ein helpu i
ddiwallu eich holl anghenion busnes,
gyda chefnogaeth gref gan Gyngor
Bro Morgannwg, ac yn cynghori
Llywodraeth a Gweinidogion Cymru.
Ein huchelgais ni yw cadarnhau’r
Ardal Fenter fel ceffyl blaen ym maes
diwydiannau awyrofod ac amddiffyn
y DU, ac mae’ch llwyddiant chi’n
allweddol i sicrhau hynny. Felly, beth
bynnag sydd ei angen ar eich busnes
i dyfu, fe gewch chi gymorth wedi’i
deilwra gan ein tîm i sicrhau ein bod
ni’r un mor fentrus â chi yn Ardal Fenter
Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan.

Pam Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan?

Mae treftadaeth ddiwydiannol a
gweithgynhyrchu hirhoedlog Cymru
yn golygu bod gennym weithlu
hyfedr a phrofiadol yma: mae lefelau
cynhyrchiant yn uwch yng Nghymru
na gweddill y DU ac mae gennym
weithwyr arbennig o ffyddlon.
Bydd cysylltiadau gwych yr Ardal
Fenter â’n prifysgolion, sy’n cynhyrchu
dros 2,000 o raddedigion peirianneg
bob blwyddyn, a’u hacademyddion
sydd â ffocws masnachol ac yn
cynnal ymchwil diwydiannol ar y
cyd â busnesau’r ardal – yn hwb i’ch
anghenion sgiliau ac ymchwil. Mae
addysg awyrofod o safon byd ar garreg
y drws – yn llythrennol – gyda darparwyr
hyfforddiant wedi’u cymeradwyo gan
yr Awdurdod Hedfan Sifil (CAA) ac
Asiantaeth Diogelwch Awyr Ewrop
(EASA) yn gweithio o ganolfan
bwrpasol drws nesaf i’r maes awyr.
Byddwn yn darparu adeiladau a
chymorth i chi yn yr Ardal Fenter yn
union fel y gwnaethom i rai o gwmnïau
mwya’r byd, gan gynnwys British
Airways Maintenance, Caerdydd.
Dyw prosiectau lle mae diogelwch
yn ystyriaeth bwysig iawn ddim
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yn broblem chwaith – mae gan y
Weinyddiaeth Amddiffyn ganolfan
fawr yma’n barod, gan sicrhau bod
y parc busnes yn gwbl ddiogel.
P’un ai’ch bod angen adeilad at
ddefnydd preifat neu filwrol, gallwch
symud i mewn yn syth i awyrendai a
gweithdai pwrpasol sy’n ddelfrydol
ar gyfer gwasanaethau cynnal a
chadw, atgyweirio ac archwilio ategol,
gweithgynhyrchu, profi annistrywiol neu
ymchwil a datblygu. Os oes gennych
chi ofynion penodol, fe wnawn ni
ddatblygu yn ôl eich manylebau chi –
gan gynnwys mynediad awyr os oes ei
angen arnoch – ac mae gan y safle redfa
1,800+m (5905 troedfedd) sydd newydd
gael wyneb newydd a chefnogaeth
lawn ar gyfer y maes glanio.

lleol ac yn rhanbarthol

•

Dwy redfa

•

Traddodiad awyrofod heb ei ail

•

•

Sgiliau lleol ac ymchwil a
datblygu sy’n addas i’r dyfodol

Ar waith 24 awr y dydd, a lefelau
diogelwch o’r radd flaenaf

•

Maes awyr rhyngwladol ar y safle a
chysylltiadau rhagorol â gweddill y
DU, tir mawr Ewrop a thu hwnt ar
y ffyrdd, rheilffyrdd ac yn yr awyr.

•

Llety parod a chyfleoedd i
ddatblygu cyfleusterau pwrpasol

•

Cadwyn gyflenwi helaeth yn

Ein bwriad yw datblygu Dinas Maes
Awyr - yn cynnwys swyddfeydd o’r
radd flaenaf ynghyd â chyfleusterau
addysg, hyfforddiant a hamdden
– yn yr Ardal Datblygu Porth,
drws nesaf i’r maes awyr.
Fe wnawn ni helpu i sicrhau ei bod
hi’n hwylus i chi symud i’r Ardal
Fenter, ac unwaith y byddwch chi
yma, bydd ein cysylltiadau gwych
af-maesawyrcaerdydd.llyw.cymru
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Canol Caerdydd
Ardal fusnes flaenllaw 56.7 hectar (140
erw) yn y brifddinas agosaf at Lundain sydd
â chostau eiddo tua 50% yn rhatach.
Mae Ardal Fusnes Canol Caerdydd yn
safle 56.7 hectar (140 erw) yng nghanol
y brifddinas agosaf at Lundain gyda
chostau eiddo tua 50% yn rhatach1 a
chostau cyflog hyd at 30% yn is2.
Neidiwch ar drên yn Paddington, ac
mewn dim ond dwy awr - 100 munud
yn 2019 ar ôl trydaneiddio’r rheilffordd
– byddwch chi yng Ngorsaf Caerdydd
Canolog sydd o fewn yr Ardal Fenter
hynod ganolog hon. Wrth i chi grwydro
drwy’r brifddinas fe welwch chi
enwau cyfarwydd fel yr AA, Admiral,
Deloitte, Eversheds, ING Direct, Legal
& Generail, Zurich a llawer mwy.
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1

 NP Paribas
B
Real Estate 2014

2

 obert Half
R
Salary Guide 2015

Ond dyw costau eiddo is ddim yn
golygu’ch bod chi’n gorfod cyfaddawdu
ar ofod: rydym yn hybu ac yn hwyluso’r
gwaith o ddatblygu swyddfeydd
Gradd A gyda seilwaith ategol ar hyd
a lled yr Ardal Fenter. Cafodd dros
52,000m² (560,000tr²) o swyddfeydd
eu hadnewyddu neu eu codi o’r newydd
yn ystod tair blynedd gynta’r Ardal
Fenter yn unig, gyda mwy i ddod yn y
Sgwâr Canolog, Capital Quarter a Sgwâr
Callaghan, yn ogystal â chyfnewidfa
trafnidiaeth gyhoeddus newydd sbon
gyda chynlluniau i gynnwys metro
newydd rhwng y bae a chanol y ddinas.

af-caerdydd.llyw.cymru
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byd-enwog mewn canolfannau a stadia
ysblennydd, tra bod canol y ddinas
a’r bae yn cyfuno i gynnig ffordd o
fyw drefol, cwl gyda môr a mynydd
anhygoel ar garreg y drws, a chostau
byw fforddiadwy i goroni’r cyfan.
Bydd ein cysylltiadau lleol yn eich helpu
i gadw’n agos at eich cysylltiadau bydeang, gyda’r M4 ar gyrion gogleddol
y ddinas yn sicrhau mynediad hwylus
ar draffordd i Fryste, Llundain a
chanolbarth Lloegr. Mae maes awyr
Caerdydd hanner awr i ffwrdd, maes
awyr Bryste awr i ffwrdd, a Heathrow
90 munud i ffwrdd, tra bod meysydd
awyr eraill Llundain a rhai Birmingham
a Manceinion o fewn cyrraedd hawdd.
Mae llu o fanteision digidol posib i
unrhyw fusnes sy’n ymgartrefu yn
Ardal Fenter Canol Caerdydd. Mae gan
gwmnïau fynediad i gysylltiadau bandeang cystadleuol, gan gynnwys bandeang cyflym iawn ac uwch gyflym, sy’n
galluogi i fusnesau gyrraedd eu llawn
botensial digidol. Ar ben hynny, mae
gan yr ardal ganolfannau data lleol a
diogel a chyfnewidfa rhyngrwyd sy’n
tyfu’n gyflym, sy’n golygu mai Canol
Caerdydd yw prifddinas rithwir Cymru.

3

4
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Ni fydd cyflenwadau ynni’n broblem i
chi chwaith wrth i Gaerdydd barhau i
dyfu: mae’n rhwydwaith ynni gwydn a
chefnogaeth gadarn yn golygu bod ein
cyfleustodau’n barod ar gyfer busnesau
sy’n defnyddio llawer iawn o ynni.
Mae 1.4 miliwn o bobl yn byw o fewn
hanner awr o gymudo i’r brifddinas –
ac mae hynny’n debygol o gynyddu
wrth i’r rhwydwaith trenau gael ei
drydaneiddio. A bydd ganddynt y
sgiliau sydd eu hangen arnoch: mae
rhanbarth Caerdydd yn gartref i
hanner y 140,000 o weithwyr medrus
sy’n gweithio yn y gwasanaethau
ariannol a phroffesiynol yng Nghymru,
tra bod gan 30% o holl weithlu’r
ddinas gymhwyster gradd o leiaf.

Yn ogystal â chymorth i hogi’r sgiliau
angenrheidiol i dyfu, mae’n pwyslais
ar gynyddu’ch cronfa o ddoniau: mae
campws Addysg Bellach newydd
yng nghanol yr Ardal yn darparu
cyrsiau masnachol a phroffesiynol ac
yn gweithio gyda busnesau i greu
rhaglenni hyfforddi pwrpasol.
Mae’ch buddsoddiad mewn pobl yn
debygol o dalu ar ei ganfed yma hefyd:
mae graddedigion yn dueddol o aros
yma a’n gweithlu yn hynod o ffyddlon –
diolch, efallai, i’r ffaith fod Caerdydd yn
ymddangos yn gyson mewn arolygon
Prydeinig ac Ewropeaidd o’r dinasoedd
gorau i fyw ynddynt³, ac ymhlith pum
lleoliad siopa gorau’r DU4 ac yn cynnal
digwyddiadau diwylliannol a chwaraeon

Rhagwelir mai Caerdydd fydd y ddinas
sy’n tyfu gyflymaf yn y DU dros yr
ugain mlynedd nesaf, a’n huchelgais
ni yw cadarnhau Caerdydd fel prif
ddinas busnes y DU y tu allan i Lundain.
Mae’ch llwyddiant chi’n allweddol
i hynny. Felly, beth bynnag yw’ch
anghenion busnes i dyfu, fe gewch chi
gymorth wedi’i deilwra gan ein tîm i
sicrhau ein bod ni’r un mor fentrus â
chi yn Ardal Fenter Canol Caerdydd.

5

Pam Canol Caerdydd?
•

Y brifddinas agosaf i Lundain
gyda chostau rhentu
swyddfeydd Gradd A sy’n llai
na 50% o gyfraddau cyfartalog
Llundain a chostau cyflog
sydd hyd at 30% yn is.

•

Seilwaith cyfleustodau cadarn

•

Cyfnewidfa Rhyngrwyd
Caerdydd sy’n cynnig dull
diogel, dibynadwy a chosteffeithiol o drosglwyddo data,
paru rhwydweithiau rhyngrwyd,
a manteision i fusnesau lleol
gan gynnwys lled band am
bris rhatach, cysylltiadau
cyflymach diolch i lai o draffig
defnyddwyr, ymhlith eraill.

•

1.4 miliwn o weithwyr yn byw
o fewn hanner awr o gymudo

•

Tair prifysgol; 70,000 o fyfyrwyr;
tair ysgol fusnes, tair ysgol y
gyfraith; a 30% o’r gweithlu
wedi cymhwyso i lefel radd.

S wyddfa Ystadegau
Gwladol; Llywodraeth
Cymru

af-caerdydd.llyw.cymru
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Glannau Dyfrdwy
Cartref 2,000 hectar (4,942 erw) i gwmnïau
gweithgynhyrchu arloesol – a’r crynodiad
mwyaf o swyddi gweithgynhyrchu yn y DU.
Mae Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy
yn gartref i’r crynodiad mwyaf o
swyddi gweithgynhyrchu yn y DU –
mae’n rhan o’n DNA ni. Mae mwy
o bobl yma’n gweithio ym maes
gweithgynhyrchu nag mewn unrhyw
faes arall, gan wneud cyfraniad mawr
at gyflawni lefelau cynhyrchiant Cymru
sy’n uwch na chyfartaledd y DU.
Ewch am dro o gwmpas ein hardal
2,000 hectar (4942 erw) yn y Gogleddddwyrain, ac fe welwch chi sectorau
o bob math yma - o awyrofod a
cherbydau modur i electroneg a
deunydd fferyllol ac adeiladu, bwyd
ac ynni cynaliadwy. Mae un peth
yn gyffredin iddyn nhw i gyd –
gweithgynhyrchu hyfedr a chyfoes.
Ond mae’n fwy na thraddodiad a
threftadaeth, mae’n golygu torri tir
newydd hefyd – dewch i Ardal Fenter
Glannau Dyfrdwy ac fe welwch chi
sut rydyn ni wastad eisiau rhagori ar
bethau. Mae gennym nod parhaus o
ddatblygu deunyddiau a thechnegau
gweithgynhyrchu uwch newydd, drwy
18

arloesi, ymchwilio a chydweithredu.
Rydyn ni’n cyflawni hyn trwy gefnogi
a chydweithio’n agos â thrigolion
cyfredol yr Ardal, sydd wedi helpu i
gynnal a llywio ein sgiliau arbenigol
ers degawdau, gan gynnwys Airbus,
Tata Steel, Toyota ac UPM.
Fel hwythau, bydd eich busnes chi’n cael
cymorth i hogi sgiliau’ch gweithwyr trwy
brentisiaethau a hyfforddiant pwrpasol
gan ein colegau a phrifysgolion partner,
sydd eisoes yn cyflwyno rhaglenni
datblygu’r gweithlu i’n cwmnïau
cyfredol. Ac rydym wedi bod yn
buddsoddi mewn gweithgynhyrchu
uwch ers blynyddoedd, felly gallwn eich
cyflwyno i’r partneriaid academaidd
cywir er budd eich busnes chi.
Mae Canolfan Hyfforddi a Datblygu
Deunyddiau Cyfansawdd Uwch
yr Ardal, sy’n helpu miloedd o
weithwyr Airbus i feithrin eu sgiliau,
yn ffrwyth partneriaeth rhwng
Prifysgol Glyndwr, Airbus, Coleg
Cambria a Llywodraeth Cymru.
af-glannaudyfrdwy.llyw.cymru
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Heddiw, mae hefyd yn gweithio gyda
busnesau a’r byd academaidd ar
brosiectau ymchwil a datblygu. Mae
Coleg Cambria eisoes yn darparu
hyfforddiant a datblygiad pwrpasol i’r
gweithlu ar gyfer cwmnïau ledled yr
Ardal ac mae wedi datblygu Canolfan
bwrpasol ar gyfer Hyfforddiant
Awyrofod hyn yn oed mewn ymateb
i’r galw gan gyflogwyr lleol.
Felly, gallwch ddisgwyl gweithwyr
talentog a medrus iawn wedi’u geni
mewn traddodiad gweithgynhyrchu
a’u datblygu drwy amgylcheddau
cynhyrchiol sy’n esblygu’n gyson.
Gallwch ddewis o blith poblogaeth
waith o dros 2 filiwn sy’n byw o
fewn pellter cymudo o 30 munud.
Bydd ein gofod gwych – ac mae
digonedd ohono – yn bodloni’ch
dyhead i dyfu. Mewn gwirionedd,
yr Ardal Fenter hon yw’r unig leoliad
yng ngogledd Cymru a gogleddorllewin Lloegr sy’n ddigon mawr
i ddal uned ddiwydiannol 92.2m2
(1 miliwn troedfedd sgwâr).
Byddwch yn gwybod pa ran o’r Ardal
sy’n gweddu i chi cyn gynted ag y
byddwch yn cael golwg arni. Mae
safle 90 hectar (222 erw) yn barod
i’w ddatblygu yma gyda chaniatâd
cynllunio llawn, tra bod ardal arall
yn canolbwyntio ar fusnesau ynni
adnewyddadwy. Rydym yn bwriadu
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agor Sefydliad Gweithgynhyrchu
Uwch, a fydd yn canolbwyntio ar
ymchwil a datblygu, datblygu sgiliau
a masnacheiddio technoleg.
Hefyd, gallwn deilwra’ch gweithle, o
ddewis heb ei ail o adeiladau parod
newydd i safleoedd datblygu enfawr
sy’n ddelfrydol i brosiectau mawr
cymhleth, gyda phrosesau cynllunio
symlach i’ch helpu i symud yma’n gynt.
Bydd ein cysylltiadau gwych yn eich
helpu i feithrin a thyfu’ch cysylltiadau
gwych, gan olygu’ch bod o fewn
cyrraedd hawdd i gwsmeriaid a
chyflenwyr ledled y DU a thu hwnt
ar ffyrdd, rheilffyrdd, awyr a môr.
Mae Glannau Dyfrdwy ar lwybr TEN22 (Rhwydwaith Traws Ewrop 22,
sy’n cysylltu Dulyn gyda Gogledd
Ewrop) - felly mae mewn lle da i gael
mynediad i farchnadoedd Iwerddon
a thir mawr Ewrop, a rhwydwaith
traffyrdd ehangach y DU.
Mae yna faes awyr o fewn yr Ardal
Fenter, ac mae dociau Lerpwl a maes
awyr Manceinion ond cwta 35 munud
i ffwrdd. Mae Porthladd Mostyn 20
munud i ffwrdd, a Phorthladd Caergybi
dim ond ychydig dros awr i ffwrdd.
Mae Bwrdd yr Ardal Fenter, wedi’i
arwain gan y sector preifat, yn ein helpu
i ragweld a diwallu’ch holl anghenion
busnes ac yn rhoi cyngor uniongyrchol
i Lywodraeth a Gweinidogion Cymru.

Ein nod ni yw cadarnhau lle Glannau
Dyfrdwy fel canolfan o fri rhyngwladol
am ragoriaeth dechnolegol a
gweithgynhyrchu uwch, ac mae’ch
llwyddiant chi’n allweddol i hynny. Felly,
beth bynnag sydd ei angen ar eich
busnes i dyfu, fe gewch chi gymorth
wedi’i deilwra gan ein tîm i sicrhau
ein bod ni’r un mor fentrus â chi yn
Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy.
Pam Glannau Dyfrdwy?
•

Ardaloedd mawr sy’n gymwys
am gymorth buddsoddi cyfalaf
y Lwfansau Cyfalaf Uwch

•

Dros ddwy filiwn o bobl yn byw
o fewn pellter cymudo 30 munud

•

Treftadaeth weithgynhyrchu
gadarn, sgiliau a thechnoleg
gweithgynhyrchu blaengar

•

Ymchwil a datblygu sgiliau
gweithgynhyrchu uwch
gyda’r gorau yn y byd gan
golegau a phrifysgolion lleol

•

Lleoliad ar lwybr TEN-22, 3060 munud i sawl porthladd
a maes awyr mawr ac
ychydig funudau i ffwrdd o
rwydwaith priffyrdd y DU

•

Amrywiaeth o lety fforddiadwy,
o adeiladau newydd parod i
safleoedd datblygu mawr

af-glannaudyfrdwy.llyw.cymru
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Glynebwy
Sgiliau gweithgynhyrchu cadarn, 40 hectar
(90 erw) o dir datblygu gyda 100% o ofod
ehangu a chynllunio llwybr carlam, ynghyd â
chysylltiadau rhagorol â chanolbarth Lloegr.
Mae gan Ardal Fenter Glynebwy
dreftadaeth ryngwladol a
chynhenid gyfoethog ym maes
gweithgynhyrchu, ac mae’n cyfrannu
at lefelau cynhyrchiant Cymru sy’n
uwch na chyfartaledd y DU.
Mae’ch gweithlu yma nid yn unig
yn fedrus eisoes, ond yn dal i dyfu
a datblygu: mae ein prifysgolion
lleol yn cyflenwi 2000 o fyfyrwyr
peirianneg bob blwyddyn, tra bod
ein Cynllun Rhannu Prentisiaeth
wrthi’n ehangu’r gronfa ddoniau ar
gyfer busnesau gweithgynhyrchu,
peirianneg a bwyd yma.
22

Byddwch mewn cwmni dethol da hefyd:
mae’r ardal eisoes yn lleoliad o ddewis
i arweinwyr rhyngwladol fel Tenneco,
Yuasa Battery, Continental Teves,
G-TEM, Northern Automotive Systems,
PCI Pharma Services a Monier Redland.
Felly bydd gennych nid yn unig gadwyn
gyflenwi gyfredol a darpar gwsmeriaid,
ond hefyd ymchwil gweithgynhyrchu o
safon byd ym mhrifysgolion Caerdydd ac
Abertawe, ac ymchwil gymhwysol ym
Mhrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru
a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gyda statws Ardal Haen 1 a Gynorthwyir
yn sicrhau bod y lefelau uchaf o gymorth
ariannol yn y DU ar gael yma, mae’ch
buddsoddiad yn eich gweithlu yn sicrhau
enillion sylweddol yma, gyda chyfraddau
cadw staff uchel - yn bennaf yn sgil
ansawdd bywyd lleol (a chostau byw
fforddiadwy dros ben). Mae cymaint o
arfordir a chefn gwlad anhygoel - gan
gynnwys Parc Cenedlaethol Bannau
Brycheiniog - o fewn tafliad carreg i’r
Ardal Fenter. Prin hanner awr o Lynebwy
mae Caerdydd, sy’n ymddangos yn
rheolaidd yn arolygon dinasoedd gorau’r
DU ac Ewrop i fyw ynddynt1, ac ymysg
pum lleoliad siopa gorau’r DU2.
af-glynebwy.llyw.cymru
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Mae’r Ardal wedi meithrin cysylltiadau
ag academyddion yn ein prifysgolion
a’n colegau sy’n canolbwyntio ar
y byd masnachol ac sydd eisoes
yn gweithio gyda busnesau yma,
nid yn unig o ran ymchwil ond
hefyd i ddatblygu a chyflwyno
hyfforddiant pwrpasol. Mae ardal
e-ddysgu ar y safle ar y gweill hefyd
i ddatblygu’r sgiliau y mae cwmnïau
preswyl eu hangen ymhellach.
1

2
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Mae cyfleoedd heb eu hail ar gyfer
busnesau mewn sectorau eraill ar y
gweill hefyd, o ystyried y cynlluniau
ar gyfer trac rasio modur gwerth
£325 miliwn ar safle 335 hectar (830
erw) yn yr Ardal. Bydd Cylchffordd
Cymru yn croesawu MotoGPTM o
2017 ymlaen - tan 2024 o bosib - a
rhagwelir y bydd yn denu 750,000 o
ymwelwyr i’r ardal. Mae’r cynlluniau
adfywio mawr cysylltiedig yn
cynnwys cyfleoedd masnachol a
manwerthu, gwesty a chanolfan
diwydiannau chwaraeon modur.
Gallai’ch costau cyfleustodau fod yn is
hyd yn oed: mae gan un o’n safleoedd
ei Ganolfan Ynni ei hun - un o dair
yn unig yn Ewrop - sydd eisoes yn
gostwng costau ynni ac allyriadau
carbon hyd at 20% drwy system
wresogi y bwriedir ei hymestyn.

gwneud o fewn cwta wyth wythnos fel
arfer, ac mae astudiaethau cychwynnol
eisoes wedi’u cwblhau i gyflymu’r amser
a gymer i chi gyrraedd eich safle.
Bydd gennych chi gysylltiadau
ffordd, rheilffordd ac awyr cadarn â
chwsmeriaid a chyflenwyr yn y DU,
tir mawr Ewrop a thu hwnt. Dim ond
30 munud i lawr y lôn mae Caerdydd
ac ychydig oriau o Lundain ydych chi,
sy’n golygu eich bod o fewn cyrraedd
hawdd i feysydd awyr y dinasoedd
hynny, yn ogystal â meysydd awyr
Bryste a Birmingham. Mae’r Ardal
o fewn awr i’r M5 a’r M6, sy’n
cysylltu gorllewin canolbarth Lloegr
a chanolfannau gweithgynhyrchu
eraill yn y DU o fewn dwy awr.
Mae’r mynediad uniongyrchol i ac o’r
Ardal yn gwella ac yn cyflymu gydag
oddeutu £800 miliwn wedi’i fuddsoddi
i ddatblygu ffordd A465 Blaenau’r
Cymoedd ac estyniad i’r rheilffyrdd.
Mae ein Bwrdd sydd wedi’i arwain
gan y sector preifat yn ein helpu i
ddiwallu’ch anghenion busnes chi, gyda
chymorth cryf gan Gyngor Bwrdeistref
Sirol Blaenau Gwent, ac yn rhoi
cyngor uniongyrchol i Lywodraeth a
Gweinidogion Cymru. Felly, beth bynnag
sydd ei angen ar eich busnes i dyfu, fe
gewch chi gymorth wedi'i deilwra gan
ein tîm i sicrhau ein bod ni’r un mor
fentrus â chi yn Ardal Fenter Glynebwy.

Pam Glynebwy?
•

Y lefelau uchaf o gymorth
ariannol yn y DU (Ardal
Haen 1 a Gynorthwyir)

•

Pum safle allweddol

•

40 hectar (98 erw) o dir datblygu
gyda gofod ehangu 100%

•

Lwfansau Cyfalaf Uwch ar gyfer
cymorth buddsoddi cyfalaf

•

Llwybr carlam ar gyfer
penderfyniadau cynllunio – o
fewn wyth wythnos fel arfer

•

Amrywiaeth o safleoedd gwag,
o gyfleusterau dros dro i eiddo
wedi’i addasu ac adeiladau
hapfasnachol newydd

•

Hanes cadarn ym maes
gweithgynhyrchu a sgiliau ar gael

•

Ymchwil gweithgynhyrchu
gyda’r gorau yn y byd
mewn prifysgolion lleol

Gallwch wireddu’ch cynlluniau datblygu
dros 40 hectar (98 erw) o dir datblygu
ledled pum safle unigryw sy’n cynnig
gofod ymestyn 100%. Mae ystod eang o
bosibiliadau o ran eiddo, o lety dros dro
i adeiladau presennol wedi’u haddasu’n
arbennig i adeiladau newydd pwrpasol.
Mae’r Ardal Fenter yn cynnig caniatâd
cynllunio amlinellol, tra bod dull
llwybr carlam yn golygu bod unrhyw
benderfyniadau cynllunio’n cael eu
Llun: Circuit of Wales.
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af-glynebwy.llyw.cymru
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Dyfrffordd y Ddau Gleddau
Treftadaeth ynni, amrywiaeth ac arloesi sydd wedi
hen ennill ei phlwyf ar draws sawl sector, sydd wrth
galon yr unig Barc Cenedlaethol arfordirol yn y DU.
Amrywiaeth ac arloesi – dyna
yw’r byd busnes yn Sir Benfro.
Mae ein tirwedd amrywiol yn gefnlen
odidog i sector twristiaeth a chynhyrchu
ynni ffyniannus, yn ogystal â bod
yn amgylchedd cyfoethog ar gyfer
pob math o gynhyrchwyr bwyd.
Yn ogystal â’r amrywiaeth amgylcheddol
hon, mae amrywiaeth o sectorau
masnachol eisoes yn ffynnu yn Ardal
Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau: mae
cwmnïau gwyddorau bywyd, TGCh a
gweithgynhyrchu yn tyfu ochr yn ochr â
busnesau ynni, bwyd a thwristiaeth hen
a newydd a’u cadwyni cyflenwi helaeth.
Ymunwch â ni yn y Parc Cenedlaethol
Arfordirol - yr unig un o’i fath yn y
DU - a byddwch yng nghwmni rhai o
gwmnïau blaenllaw’r byd, o ddatblygwyr
meddalwedd i weithgynhyrchwyr
manwl-gywir, sy’n wirioneddol arloesol.
Efallai y byddwch yn synnu o glywed,
er enghraifft, ein bod ni’n allforio
offer gwresogi ar gyfer datblygiadau
tai newydd yn Tsieina. Ac mai yma y
cafodd colagen slefren fôr ei gynaeafu
am y tro cyntaf yn y DU – gyda’r
cwmni dan sylw bellach yn datblygu
i waith tynnu ar raddfa fwy er mwyn
cefnogi defnydd meddygol arloesol.
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A thra bod Sir Benfro wedi hen ennill
ei phlwyf fel cyrchfan dwristiaeth
o safon byd, rydyn ni’n dal i ddenu
marchnadoedd newydd, ac yn gweld
twf aruthrol yn y sector mordeithiau
rhyngwladol ar hyn o bryd.
Mae ein gweithlu lleol nid yn unig yn
fedrus ond gall addasu hefyd: gyda
hanes hir o gynhyrchu ynni yma, mae
20% o gyflenwadau ynni’r DU yn dod
o Sir Benfro, ac mae mwy o bwyslais
heddiw ar dechnolegau adnewyddadwy.
Mewn gwirionedd, mae’r Ardal Fenter
yn prysur ddatblygu’n ganolfan ar
gyfer technolegau llanw a thonnau.
Mae Marine Energy Pembrokeshire,
ffrwyth partneriaeth rhwng datblygwyr
technoleg, cyflenwyr, academyddion a’r
sector preifat, yn cydweithio i sefydlu
canolfan ragoriaeth ar gyfer cynhyrchu
ynni môr cynaliadwy yma. Mae ardal
newydd wedi’i sefydlu13km (8 milltir)
oddi ar arfordir Sir Benfro er mwyn
cefnogi’r gwaith o arddangos araeau
tonnau sydd â'r gallu i gynhyrchu hyd
at 30MW ar gyfer pob prosiect.
Rydyn ni eisoes yn arbenigwyr ar
arallgyfeirio sgiliau. Cewch lond gwlad
o gymorth gan ein prifysgolion a’n
colegau lleol sydd eisoes yn cyflwyno
af-yddaugleddau.llyw.cymru
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hyfforddiant pwrpasol i fusnesau, yn
amrywio o raddau i ddysgu seiliedig
ar waith – ac mae Coleg Sir Benfro,
gyda’i 14,500 o fyfyrwyr, reit wrth
galon yr Ardal Fenter. Yn yr un
modd, os yw ymchwil a datblygu
arbenigol yn allweddol i wireddu
potensial eich busnes, byddwn yn eich
cyflwyno i’r arbenigwyr perthnasol.
Gyda statws Ardal Haen 1 a Gynorthwyir
yn sicrhau bod y lefelau uchaf o
gymorth ariannol y DU ar gael yma,
bydd buddsoddi yn eich gweithlu yn
talu ar ei ganfed yma hefyd, gan eu
bod yn deyrngar iawn – oherwydd y
ffordd o fyw ragorol i raddau helaeth.
Mae Sir Benfro ar frig arolygon
twristiaeth rhyngwladol yn gyson
oherwydd ei harfordir a’i chefn
gwlad ysblennydd yn ogystal â’i
gweithgareddau a’i hatyniadau.
Ychwanegwch gostau byw fforddiadwy
a’r llu o gyfleoedd addysg, ac
mae’n amlwg pam mae pobl yn
dewis ymgartrefu yma hefyd.
Ymunwch â ni, a chewch le i dyfu a
datblygu, waeth a ydych chi’n chwilio am
unedau diwydiannol i fusnesau newydd,
swyddfeydd, tir ffermio neu fynediad
i un o borthladdoedd naturiol dyfnaf
y byd yn Aberdaugleddau. Mae gan
ein parciau busnes ganiatâd cynllunio
amlinellol yn ogystal â thir datblygu
a, gyda phrosesau cynllunio symlach
ar waith eisoes, gallwn adnewyddu
adeilad neu adeiladu o’r newydd. Oll
gyda phrosesau cynllunio symlach sy’n
caniatáu i ni weithredu’n gyflymach i chi.
Mae ein cysylltiadau gwych yn golygu’ch
bod chi o fewn cyrraedd hawdd i
gwsmeriaid a chyflenwyr ledled y DU a
thu hwnt. Mae’r M4 o fewn awr mewn
car, a'n prifddinas yng Nghaerdydd gyda’i maes awyr rhyngwladol - ddwy
awr i ffwrdd. Mae dau lwybr fferi
rheolaidd i Iwerddon, ac Aberdaugleddau
yw’r pumed porthladd prysuraf yn y DU.
Mae treftadaeth ynni Sir Benfro’n golygu
y bydd eich busnes wedi’i bweru gan ein
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cysylltiad Grid Cenedlaethol 400 KV ein
hunain. Mae gennym hefyd gysylltiadau
uniongyrchol â’r rhwydwaith trawsgludo
nwy pwysedd uchel cenedlaethol a gyda
therfynellau dosbarthu olew mewndirol.
Hefyd, mae Bwrdd Ardal Fenter
Dyfrffordd y Ddau Gleddau, sy’n cael ei
arwain gan y sector preifat, yn ein helpu
ni i ddiwallu’ch anghenion busnes chi,
gyda chymorth cadarn gan Gyngor Sir
Penfro, ac yn rhoi cyngor uniongyrchol
i Lywodraeth a Gweinidogion Cymru.
Ein nod ni yw cadarnhau lle Sir Benfro
fel un o’r llefydd gorau yn y DU i wneud
busnes ac i fyw ynddo, ac mae’ch
llwyddiant chi’n allweddol i sicrhau
hynny. Felly, beth bynnag sydd ei angen
ar eich busnes i dyfu, fe gewch chi
gymorth wedi'i deilwra gan ein tîm i

sicrhau ein bod ni’r un mor fentrus â chi yn
Ardal Fenter Dyfrffordd y Ddau Gleddau.
Pam Dyfrffordd y Ddau Gleddau?
•

Y lefelau uchaf o gymorth a
chefnogaeth grant yn y DU

•

Amrywiaeth o ran sgiliau a sectorau

•

Safleoedd amrywiol ac
adeiladau pwrpasol

•

Mynediad i farchnadoedd ar y
môr, ar ffyrdd ac yn yr awyr

•

Cysylltiadau uniongyrchol â’r Grid
Cenedlaethol a’r seilwaith nwy ac olew

•

14,500 o fyfyrwyr a chymorth wedi’i
deilwra o ran sgiliau yn yr Ardal

•

Lle gwych i fyw

af-yddaugleddau.llyw.cymru
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Glannau Port Talbot
Hanes hir o weithgynhyrchu a lleoliad llawn
cysylltiadau da, sy'n golygu mai dyma'r
cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch ac unigryw
yng Nghymru gyfan.
Mae Ardal Fenter Glannau Port Talbot
ar gyrion dwyreiniol Bae Abertawe yn
y De-orllewin, ac yn gartref i weithlu
hyfedr mewn amrywiaeth eang o
sectorau. Mae harbwr dŵr dwfn a
chysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd
gwych yn golygu mai dyma un o’r
cyrchfannau busnes mwyaf hygyrch
ac unigryw yng Nghymru.
Mae Port Talbot yn lleoliad
gweithgynhyrchu o bwys sydd
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wedi hen ennill ei blwyf fel safle
gweithgynhyrchu a chynhyrchu dur
- mae arloeswyr yr ardal yn cynnwys
TATA Steel, BOC SPECIFIC, TWI a
ThyssenKrupp. Mae’r ardal yn frith
o hanes a thraddodiad diwydiannol,
ond gyda phwyslais pendant ar
barhau i ddatblygu diwydiannau
arloesol o safon byd mewn sectorau
fel deunyddiau a gweithgynhyrchu
uwch, adeiladu ac ynni gwyrdd.

• Parc Ynni Baglan yw un o brif
leoliadau busnes a diwydiannol
Cymru, gyda chyfleoedd ar gyfer
y diwydiannau gweithgynhyrchu a
gwasanaethau ar y safle. Mae’r Parc
Ynni yn gartref i dros 1,800 o bobl,
gyda lle ar gyfer 3,000 o swyddi.
Mae’r Parc yn rhan o gam gyntaf
adfywio Bae Baglan – safle datblygu
unigol a fydd yn cynnwys 1,500 o
erwau (607 hectar) maes o law.

• Parc Glannau’r Harbwr – rhan
o brosiect Glannau’r Harbwr sy’n
ailddatblygu hen ardal ddociau’r
dref ac sy’n gweddnewid yr ardal
yn ganolfan fusnes newydd.
Mae Pentref Ymchwil a Datblygu
newydd yn y Parc eisoes yn gartref
i arloeswyr byd-eang fel Tata Steel
a TWI UK Ltd, sy’n arbenigo mewn
datblygu a chymhwyso’r dulliau
profi annistryw o’r radd flaenaf.

• Parc Diwydiannol Baglan lleoliad amlwg gerllaw traffordd yr
M4, gyda chysylltiad uniongyrchol
i gyffordd 42 sy’n arwain tua’r
Gorllewin, Caerdydd, Bryste yn
ogystal â de a chanolbarth Lloegr.
Mae gwasanaeth gwych y brif lein o
Bort Talbot i Lundain ar gael, tra bod
cyfleusterau porthladd mawr gerllaw.

• Dociau Port Talbot yw un o’r ychydig
harbwrs yn y DU sy’n gallu trin llongau
hyd at 180,000 tunelledd llwyth
(dwt) (290 m o hyd/ 16.7m drafft), ac
sydd o fewn cyrraedd hawdd i’r môr
mawr agored ac yn elwa ar gysylltiad
â’r brif lein reilffordd a thraffordd yr
M4. Mae’n cynnwys Harbwr Llanw
sy’n derbyn llongau cargo cape-size,
a’r Dociau, sy’n addas i longau cargo
cyffredin a rhai lifftiau codi trwm llai.
af-porttalbot.llyw.cymru
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Llun:
Cyngor Bwrdeistref Sirol
Castell-nedd Port Talbot.

Mae seilwaith da, dynodiadau cynllunio
a thirfeddianwyr cadarnhaol yn
golygu bod Ardal Fenter Glannau Port
Talbot yn gallu croesawu busnesau
sy’n ehangu, busnesau newydd a
mewnfuddsoddwyr. P’un ai’ch bod
yn chwilio am ofod i ddatblygu
cyfleusterau pwrpasol neu am symud
yn syth i mewn i safle parod newydd
sbon, mae gan Ardal Fenter Glannau
Port Talbot ddigonedd o dir datblygu a
detholiad eang o adeiladau o safon.
Mae’r ardal yn elwa ar ymchwil
masnachol o safon byd a arweinir
gan ddiwydiant; mae Campws y
Bae Prifysgol Abertawe gerllaw, sy’n
canolbwyntio ar wyddoniaeth ac arloesi,
ac mae’n un o brosiectau economi
gwybodaeth mwyaf Ewrop. Mae
prosiectau ymchwil eraill sy’n gysylltiedig
ag ynni yn cynnwys Canolfan Dechnoleg
Prifysgol Rolls-Royce a Chanolfan
Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC
Prifysgol Abertawe ymhlith eraill.
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Allwch chi ddim cael cysylltiadau gwell
ym Mhort Talbot - gyda’r dref ar gyrion
dwyreiniol Bae Abertawe, dim ond 15
munud i ffwrdd mae dinas Abertawe
ei hun, 45 munud o Gaerdydd, a 3 awr
o Lundain. Mae ffordd ddosbarthu’r
cyrion newydd sbon gwerth £107
miliwn - prosiect trafnidiaeth mwyaf
Cymru ar hyn o bryd - yn sicrhau
cyswllt 5 munud o Gyffordd 38 yr
M4 yn syth i Bort Talbot a Glannau’r
Harbwr, ac mae buddsoddiad £11
miliwn i ailddatblygu gorsaf drenau
Parcffordd Port Talbot yn golygu bod
Glannau’r Harbwr yn lleoliad allweddol
i ddatblygiadau masnachol pellach.
Mae’r ardal hefyd yn gartref i draeth
braf Aberafan, canolfan feicio
mynydd ym Mharc Coedwig Afan
ac mae Bro’r Sgydau gerllaw. Draw
i’r gorllewin wedyn, mae Penrhyn
Gŵyr – Ardal o Harddwch Naturiol
Eithriadol gyntaf y DU – ac i’r gogledd,
mae’r Mynyddoedd Du a Pharc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.
Bydd busnesau sy’n symud i’r ardal
yn elwa ar gryfderau cynhenid
a photensial twf y rhanbarth, yn
ogystal â momentwm strategaeth
adfywio economaidd DinasRanbarth Bae Abertawe sy’n sbardun
i wella rhagolygon cymunedau,
busnesau a’r economi.

Pam Glannau Port Talbot?
•

Cronfa weithgynhyrchu
ffyddlon a chrefftus
o fewn taith cymudo
o 30 munud

•

Traddodiad cryf o
weithgynhyrchu a
sgiliau a thechnoleg
blaengar

•

Cymorth ar gyfer
anghenion busnes
gan y llywodraeth
a’r awdurdod lleol

•

Ymchwil a
datblygu sgiliau
gweithgynhyrchu
uwch o safon byd
gan golegau a
phrifysgolion y cylch

•

Amrywiaeth eang o
lety fforddiadwy, o
adeiladau newydd
parod i safleoedd
datblygu mawr

af-porttalbot.llyw.cymru
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Eryri
Cartref i ddau safle cwbl unigryw wedi'u teilwra’n
arbennig ar gyfer y sector ynni carbon isel, TGCh
neu fusnesau awyrofod.
Mae dau safle cwbl unigryw'r Ardal hon
yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri’n
cynnig yr amgylchedd delfrydol ar gyfer
busnesau carbon isel, TGCh neu rai sy’n
gysylltiedig ag awyrofod. Y ddau gyda
statws Ardal Haen 1 a Gynorthwyir sy’n
sicrhau bod y lefel uchaf o gymorth
ariannol yn y DU ar gael yma.
Ymunwch â ni yn Eryri – naill ai fel
gweithredwr neu fel rhan o’r gadwyn
gyflenwi – a byddwch yn rhan o
glwstwr ynni carbon isel sylweddol gan
y cyfleustodau mawr ar y cyd ag Ardal
Fenter Ynys Môn gyfagos, sydd eisoes yn
gartref i fuddsoddiadau sylweddol mewn
ynni biomas, llanw, gwynt a niwclear.
Cewch seilwaith gwerth chweil yn
Nhrawsfynydd, ein safle 50 hectar
(123 erw) sy’n cwmpasu’r hen atomfa
niwclear sy’n golygu ei fod yn ddelfrydol
ar gyfer datblygu’r Adweithydd
Modiwlaidd Bach cyntaf o’i fath. Mae’r
safle nid yn unig yn gartref i un o
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lynnoedd mwyaf Cymru – ffynhonnell
oeri naturiol cost isel – ond hefyd
ei seilwaith grid ei hun sy’n darparu
cyflenwad ynni gwyrdd dibynadwy.
Mae’r ffynhonnell ynni gynaliadwy
hon a’r lefel uchel o ddiogelwch sydd
wedi’i sefydlu yn gyfuniad delfrydol
i’ch busnes TGCh. Ychwanegwch y
pellter o gytrefi mawrion a’r mynediad
i wasanaethau opteg ffeibr ehangach,
ac mae Trawsfynydd yn ddelfrydol i
fusnes canolfan ddata gyda’i lefel uchel
o ddiogelwch ynghyd â ffynonellau
oeri naturiol a phŵer dibynadwy.

Llun: Rory Trappe

Mae’ch gweithlu lleol yma yn cynnwys
gweithwyr technegol proffesiynol
medrus - llawer â gradd prifysgol
- a fydd ar gael wrth i’r gwaith o
ddatgomisiynu’r atomfa ddod i ben.
Hefyd, maent wedi bod yn ailddatblygu
eu sgiliau ar gyfer cyflogaeth newydd
yn barod dan raglen arbennig
wedi’i theilwra, Llunio’r Dyfodol.
af-eryri.llyw.cymru
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Pam Eryri?
•

Rhai o’r lefelau uchaf o gefnogaeth
a chymorth grant yn y DU
(Ardal Haen 1 a Gynorthwyir)

•

Dau safle cwbl unigryw

•

Trawsfynydd:
− y potensial i ddatblygu’r
Adweithydd Modiwlaidd
Bach cyntaf o’i fath
− gyda’i seilwaith grid ynni ei
hun o bwys cenedlaethol

•

Canolfan Awyrofod Eryri:
− mynediad i 7,100km² o
ofod awyr ar wahân, heb
ei debyg ledled Ewrop
− systemau Cerbydau Awyr a
Reolir o Bell (RPAS), ardaloedd
Cynnal a Chadw, Atgyweirio ac
Archwilio (MRO) a pharc busnes
− seilwaith o’r radd flaenaf
− cysylltedd band eang cyflym iawn

− lleoliad unigryw ar gyfer canolfan
ddata gydag ynni naturiol, oeri
naturiol a diogelwch naturiol

Llun: Rory Trappe.

Mae maes glanio’r Ardal Fenter yn
Llanbedr yn cynnwys yr holl nodweddion
y byddech yn ei ddisgwyl ar gyn-safle’r
Weinyddiaeth Amddiffyn, yn ogystal
â’r cyfleusterau diweddaraf, yn dilyn
buddsoddiad sylweddol gyda mwy
i ddod. Mae wedi’i ddatblygu’n ail
safle, Canolfan Awyrofod Eryri ac,
wedi’i lleoli ar benrhyn arfordirol, ei
nodwedd neilltuol yw’r gofod awyr
ar wahân: mae’n unigryw yn y DU a’r
cyntaf o’i fath yn Ewrop, ac mae’n
galluogi gweithredwyr sifil a milwrol
i arbrofi’n rheolaidd ar Systemau
Cerbydau Awyr a Reolir o Bell (RPAS).

Wedi’i gynllunio’n arbennig ar
gyfer awyrofod a’r diwydiannau
cysylltiedig, gydag ardaloedd Cynnal
a Chadw, Atgyweirio ac Archwilio
a Systemau Cerbydau Awyr a Reolir
o Bell, a pharc busnes pwrpasol ar
gyfer Technoleg Ymchwil a Datblygu
a defnyddiau diwydiannol ysgafn.
Y ffordd orau o weld y safle 227.8
hectar (562 erw) hwn yw o’r awyr.
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Mae tair rhedfa yn arwain i ofod
awyr 7,100km² ar wahân yr ardal, gan
ymestyn dros Fae Ceredigion. Gyda’i
seilwaith maes awyr a’i reolaeth o
ofod awyr, mae’n gyfleuster safon
byd ar gyfer datblygu a chynnal
arbrofion Systemau Cerbydau Awyr a
Reolir o Bell, gyda’r potensial i fodloni
gofynion gweithredwr a rheoleiddiwr
ar gyfer bod yn borth gofod i’r DU.
Ychydig oriau i ffwrdd, mae cyfleusterau
cyflenwol Parc Aber-porth, sef unig barc
technoleg y DU sydd wedi ymrwymo
i ddatblygu technolegau ar gyfer y
diwydiant systemau di-griw ac sy’n
rhan hanfodol o ecosystem Systemau
Cerbydau Awyr a Reolir o Bell Cymru.
Er mwyn eich helpu i achub y
blaen ar eraill, mae’r Ardal Fenter
wedi meithrin cysylltiadau ag
adrannau ymchwil allweddol â
ffocws masnachol ein prifysgolion
lleol, Bangor ac Aberystwyth, ac
eraill, gyda’r meysydd arbenigol yn
cynnwys TGCh, Ynni Adnewyddadwy,
Gofod a Pheirianneg Electroneg.
Bydd ein cysylltiadau rhagorol yn
eich helpu i gyrraedd cwsmeriaid a
chyflenwyr ledled y DU a thu hwnt.
Mae cefnffordd yr A470 yn cysylltu’r
De a’r Gogledd ac yn agos i’r Ardal,
ac mae Maes Awyr Ynys Môn yn eich

galluogi i hedfan i Gaerdydd mewn
40 munud, tra gallwch gyrraedd Maes
Awyr Lerpwl o fewn dwy awr.
Mae mynediad rheilffordd da ar brif
lein Arfordir y Cambrian yn cysylltu
â chytrefi a marchnadoedd mawr
Canolbarth Lloegr, gyda chysylltiadau
priffyrdd da i’r dwyrain i Birmingham.
Mae gan yr Ardal ei helipad ei hun, yn
ogystal â’i therfynell rheilffordd, sy’n
cysylltu’n uniongyrchol a rhwydwaith
rheilffyrdd y Gogledd, ac ag Ardal
Fenter Glannau Dyfrdwy, canolfan
ar gyfer gweithgynhyrchu uwch.
Dim ond 88 cilometr (55 milltir) i
ffwrdd yw porthladd rhyngwladol
strategol Caergybi a thaith 90
munud wedyn yw hi i Iwerddon
ar gyfer nwyddau a theithwyr.
Mae Bwrdd dan arweiniad y sector
preifat yn ein helpu ni i ddiwallu’ch
anghenion busnes chi, gyda chefnogaeth
gref gan Gyngor Gwynedd, ac
yn rhoi cyngor uniongyrchol i
Lywodraeth a Gweinidogion Cymru.
Felly, beth bynnag sydd ei angen
ar eich busnes i dyfu, fe gewch chi
gymorth wedi'i deilwra gan ein
tîm i sicrhau ein bod ni’r un mor
fentrus â chi yn Ardal Fenter Eryri.
Roedd yr holl wybodaeth yn y llyfryn hwn yn gywir ar adeg ei argraffu, Mehefin 2016

af-eryri.llyw.cymru
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