Tuag at Dwf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar
gyfer y Diwydiant Bwyd a Diod 2014-2020

Gwyliau Bwyd
•
•
•
•
•
•

14 blynedd o gefnogaeth ar gyfer gwyliau bwyd
Twristiaeth Bwyd a Threftadaeth yn rhan greiddiol o Bolisi’r Adran Fwyd, Polisi Croeso Cymru
a Deddf Llesiant (Cymru)
Esblygiad y gwasanaeth 2016-2020
Busnesau Micro – yn ganolog i arloesedd newydd
Bwyd a Thlodi – bwyd iach, fforddiadwy
Cynaliadwyedd – cynllunio mwy hir dymor, sgiliau, cyfleoedd

Meysydd Diddordeb Busnesau Bwyd Llywodraeth Cymru
Rheolaeth Cyfrif Allweddol
Clystyrau Busnes
Sgiliau
Arloesi Bwyd Cymru
Rhaglen Datblygu Gwledig– Cyswllt Ffermio, Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau
Bwyd (FBIS), Cadwyn Gyflenwi, prosiectau Cydweithredol
Interreg – Clwstwr Bwyd Celtaidd
Twristiaeth Bwyd
Datblygu Busnesau Micro a busnesau Bach

Meysydd Diddordeb Busnesau Bwyd Llywodraeth Cymru: Gwyliau Bwyd
Cefnogaeth i Fusnesau Micro
Profi Cysyniadau Busnes Newydd

Mynediad i’r Farchnad o’r Newydd
Addysg a Sgiliau
Bwyta’n Iach
Twristiaeth Bwyd – cysylltiadau uniongyrchol gyda Croeso Cymru trwy farchnata a
hyrwyddo
https://businesswales.gov.wales/foodanddrink/cy/twristiaeth-bwyd

Meysydd Diddordeb Busnesau Bwyd Llywodraeth Cymru: Gwyliau Bwyd
Rhwystrau
Rheolau a rheoliadau Llywodraeth Cymru

Dim ond Gwyliau Bwyd sy’n cael mynediad at gyllid ar hyn o bryd
Gofynion eang o ran tystiolaeth
Baich ar Wirfoddolwyr
Gwerth am Arian
Heb ei ganolbwyntio ar Agenda Craidd Llywodraeth Cymru ar gyfer cefnogaeth
uniongyrchol i gynhyrchwyr micro

Bwyd a Diod: Twf Cymunedol
Nod Craidd:
• Cynyddu cyfleoedd ar gyfer busnesau micro a busnesau bach i brawf fasnachu,
datblygu sgiliau marchnata/gwerthiant a chyfleoedd gwerthiant lleol
• Cynyddu ymgysylltiad lleol gyda sgiliau / bwyta’n iach
• Datblygu cyfleoedd twristiaeth cynaliadwy neu fwyd lleol
• Darparu cyfle cymunedol clir i sicrhau bod bwyd o ffynonellau lleol ar gael
• Datblygu Twristiaeth Bwyd Lleol

Bwyd a Diod: Twf Cymunedol
Rhaglen Agored, nid un ‘cyfnod’
Ehangu’r gefnogaeth i gynnwys sioeau, marchnadoedd bwyd a gwyliau bwyd

Un cais syml
Un lefel taliad ar gyfer pob digwyddiad
Taliad am ‘Ofod’ mewn digwyddiad ar gyfer gweithgareddau allweddol yn erbyn nodau
craidd
PR cysylltiedig â LlC

Wedi’i reoli gan Cywain

Twf Cymunedol Bwyd a Diod
Enghreifftiau
Cefnogaeth i Fusnesau Micro – Ardal benodol wedi’i ddarparu ar gyfer nifer cytûn o
fusnesau, sy’n gysylltiedig â Cywain a/neu Arloesi Bwyd Cymru ar gyfer cefnogaeth
fusnes
Arddangosfa – ardal benodol i allu arddangos cynnyrch lleol presennol a newydd
Sgiliau – ardal ymarferol er mwyn i’r gymuned leol ddysgu am fwyd iach
Addysg– arddangos cadwyn gyflenwi busnesau lleol a’u pwysigrwydd i’r gymuned
Twristiaeth– ardal sy’n amlygu bwytai neu westai bwyd lleol

Cwestiynau Allweddol
Lefel cyllid? Ar ba lefel y dylid gosod hwn
Estyniad i sioeau a marchnadoedd bwyd? Trafodwch!

Cyfnod Agored neu Gyfnod Penodol am gyfnod o 2/3 mis?
Proses Ymgeisio – syml neu fanwl / cynllun busnes?
Tystiolaeth – beth all fod yn ofynnol, sut fydd hyn yn cael ei adolygu
Beth arall ellir ei gefnogi?
Partneriaeth rhwng digwyddiadau lleol – ychwanegu gwerth
Cefnogaeth i ficro fusnesau – model ymgysylltiad yn lleol – sut?

Camau nesaf
Casglu’r holl drafodaethau ynghyd
Cyngor Gweinidogol i Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig
Cyhoeddi’r rhaglen a gytunwyd

Rhaglen i ddechrau fis Chwefror 2017

