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CANOLFAN CYFNEWID GWYBODAETH 

SECTORAU:

Disgrifiad byr o’r Dull Darparu

Darparu’r adnoddau gwyddonol arbenigol trwy rannu gwybodaeth yn deillio o 
ymchwil academaidd trwy Cyswllt Ffermio. Mae’r Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth 
wedi’i lunio i wella gwybodaeth y Swyddogion Technegol a’r Swyddogion Datblygu 
- yn ogystal ag ymgynghorwyr yng Nghymru, er mwyn sicrhau bod ganddynt fwy o 
wybodaeth i ddarparu cyngor ar fferm.

• Wedi’i arwain gan ymgyrchoedd a digwyddiadau o fewn Cyswllt Ffermio, sydd 
hefyd yn cydfynd ag Amcanion Strategol Cyswllt Ffermio

• Wedi’i annog gan ymchwil gan IBERS a sefydliadau ymchwil eraill yn y DU - mae’r 
lleoliad yn IBERS yn pontio ac yn arwain cydweithrediad

• Cyngor/Adolygu cynigion prosiect Safleoedd Ffocws, Arddangos ac Arloesedd

Mewnbwn a amlygwyd hyd yn hyn:

• 30 o nodiadau cysyniadol ar gyfer erthyglau technegol neu brosiectau ar fferm
• Datblygu prosiect safle Arloesedd
• Adolygu dros 20 o brosiectau ar fferm
• Cyswllt mewn cyfarfodydd tîm Cyswllt Ffermio
• Mynychu EAAP - cynhadledd Gwyddor Anifeiliaid fwyaf Ewrop - i gasglu gwybodaeth 

ar gyfer y rhaglen
• Cefnogaeth i Swyddogion Datblygu ar gyfer ymholiadau grwpiau trafod
• Cyflwyniad i fyfyrwyr Gelli Aur
• Mewnbwn mewn cyfarfodydd gyda CNC ac OCVO
• Wedi ysgrifennu a chyhoeddi 27 erthygl dechnegol 

Crynodeb byr o brosiectau wedi’u harwain gan y Ganolfan at y dyfodol:

• Ymgyrch ymwrthedd gwrthficrobaidd - llyfryn yn ymwneud â hanfodion sylfaenol; 
llyfrynnau ac e-ddysgu sector benodol - i’w datblygu ochr yn ochr ag OCVO

• Cyfrannu at gynllun dyfodol e-ddysgu - cynhyrchu erthyglau technegol i gefnogi’r 
datblygiad hwn

• Datblygu crynodebau technegol

THEMÂU TRAWSBYNCIOL:

Gweithgaredd:

Medi Hydref Tachwedd

Adroddiadau cwmpasu  
EIP yn ôl y galw 

7 erthygl dechnegol 
11 o nodiadau cysyniadol

Adroddiadau cwmpasu  
EIP yn ôl y galw 

4 erthygl dechnegol 
2 o nodiadau cysyniadol

Adroddiadau cwmpasu  
EIP yn ôl y galw 

3 erthygl dechnegol 
8 o nodiadau cysyniadol

PARTNERIAETH ARLOESI EWROP 

SECTORAU:

Disgrifiad Byr o’r Dull Darparu:

• Wedi’i arwain gan y ffermwr 
• Darparu’r sylfaen wyddonol angenrheidiol i lunio treialon
• Darparu atebion i gwestiynau os ydynt ar gael mewn llenyddiaeth wyddonol ac 

adeiladu ar ddealltwriaeth wyddonol
• Profi dilysrwydd cysyniadau astudiaeth EIP posib
• Darparu cysylltiadau academaidd
• Cysylltu ymchwilwyr gyda rheolwyr tir
• Cysylltu gyda broceriaid arloesedd a ffermwyr
• Cysylltu gyda rhwydweithiau thematig a grwpiau gweithredol 
• Casglu a chyfuno llenyddiaeth wyddonol bresennol er mwyn cynorthwyo gyda 

phroses ymgeisio EIP
• Adnabod bylchau yn yr wybodaeth wyddonol bresennol sy’n gofyn am ymchwil 

academaidd pellach

THEMÂU TRAWSBYNCIOL:

Gweithgaredd:

Medi Hydref Tachwedd

Archwiliadau llenyddiaeth 
ac adborth ar amlinelliad 

prosiect

Archwiliadau llenyddiaeth 
ac adborth ar amlinelliad 

prosiect

14 prosiect wedi cael eu  
cyfeirio at Lywodraeth 

Cymru

MEWNBWN EIP HYD YN HYN:

Cyfanswm o:

• Adolygiad llenyddiaeth gefndirol wedi’i gwblhau ar gyfer 25 prosiect 
• 21 amlinelliad prosiect wedi’u hadolygu
• 14 prosiect wedi’u cyfeirio at Lywodraeth Cymru ar gyfer y cam ymgeisio llawn
• Meysydd a drafodwyd hyd yn hyn: glaswelltir ; technoleg newydd; rheolaeth tir ; 

rheolaeth rhywogaethau ymledol
• Cyfarfodydd datblygu gydag ymchwilwyr IBERS, ffermwyr a mentrau Ewropeaidd 

(EuroDairy) 

Negeseuon Allweddol:

• Arwain arloesedd trwy gysylltu ymchwil ag elfennau ymarferol
• Archwilio gwaith ymchwil wedi’i adolygu gan gymheiriaid i’w ddefnyddio ar y fferm
• Creu partneriaethau ar draws rhwydweithiau Ewropeaidd
• Profi egwyddorion gwyddonol mewn sefyllfaoedd go iawn

Targedau ac Allbynnau:

• Ymateb i geisiadau annibynnol gan ffermwyr Cymreig blaengar
• Datblygu partneriaethau gweithio gyda ffigyrau allweddol gan gynnwys broceriaid arloesedd
• Cynhyrchu adolygiad llenyddiaeth

ALLWEDD:

Trechu tlodi 

Cenedlaethau’r dyfodol

Rheoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy

Iechyd a lles anifeiliaid

Newydd ddyfodiaid a merched

Iechyd a diogelwch

Siart cylch yn dangos 
cynrychiolaeth yr erthyglau 
technegol ym mhob sector.

Cig coch Bioamrywiaeth Newid 
Hinsawdd

Tir Glas Coedwigaeth Llaeth

Organig Tir Âr Garddwriaeth Moch Dofednod

www.llyw.cymru/cyswlltffermio - 08456 000 813 
Facebook.com/FarmingConnect           @FarmingConnect


