
Cymhareb Ceiswyr a Darparwyr

Mae 71 yn newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am gyfle ac mae 45 yn 
ffermwyr neu’n dirfeddianwyr sydd eisoes wedi sefydlu sy’n darparu cyfle.

Mae Mentro wedi’i lunio i gynorthwyo i baru ffermwyr a thirfeddianwyr sy’n chwilio am gyfle i gamu’n 
ôl o’r diwydiant gyda newydd ddyfodiaid sy’n chwilio am ffordd i mewn i ffermio. Mae’n rhoi arweiniad 
i bobl ar y ddwy ochr trwy’r camau allweddol sydd angen eu cymryd i ganfod partner busnes posib. 
Mae pecyn integredig sy’n cynnwys hyfforddiant, mentora, cyngor arbenigol a chefnogaeth busnes yn 
darparu’r wybodaeth a’r hyder angenrheidiol i gynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan i gyflawni eu nodau.

• Mentora (parhad)

• Gwasanaeth Cynghori (Hyd at 
€3000 ar gael i bob partneriaeth 
i lunio cynllun busnes ac arweiniad 
cyfreithiol i drafod strwythur posib ar 
gyfer y busnes)

• Arweiniad Cyfreithiol

Cam 3
Sefydlu Menter ar y Cyd

Mae 22
pâr wedi’u creu

Mae 34% o’r rhai sy’n 
cymryd rhan wedi adnabod 

partner busnes

Eu cam nesaf fydd ymgeisio ar gyfer Gwasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio a fydd yn 
darparu gwerth hyd at €3000 o gyngor wedi’i ariannu’n llawn i gytuno ar strwythur 
busnes a chynllunio ar gyfer eu menter newydd.

39%
61%

CEISWYR

DARPARWYR

Ers ei lansio mae 134 unigolyn wedi mynegi diddordeb yn yr ymgyrch Mentro. 
Ar hyn o bryd mae 116 o gyfranogwr gweithredol.

Mae 2 fenter ar y cyd newydd wedi’u sefydlu yn ystod y chwarter 

• Cymorthfeydd un-i-un

• Mentora

• Proses Paru

• Hyfforddiant

• Gweithdai

Cam 2
Cefnogaeth wedi’i Deilwra

• Gwefan
• Rhwydwaith Arddangos
• Digwyddiadau Ymwybyddiaeth  

Strategol
• Grwpiau Trafod
• Erthyglau
• Agrisgôp
• Academi Amaeth

Cam 1
Trosglwyddo Gwybodaeth 

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

Map Ceiswyr, Darparwyr a Pharau - 

= Ceiswyr  = Darparwyr   = Pâr 
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Menter ar y cyd wedi’i sefydlu

Cais wedi’i gyflwyno ar gyfer y 
Gwasanaeth Cynghori

Wedi mynychu cymhorthfa

Wedi mynychu gweithdy

Wedi cyflwyno 
Datganiad Diddordeb

Wedi mynychu digwyddiad

CYNNYDD (fesul unigolyn)

MENTRO - Medi – Tachwedd 2016

Statws y Fenter


