
Cynllun Cymorth Buddsoddi 
mewn Twristiaeth (TISS) 

Beth ydyw: Cynllun grant dewisol, sydd ar gael i fusnesau twristiaeth 
sy’n bodoli eisoes neu rai newydd o bob maint (BBaChau a mawr), 
sy’n buddsoddi cyfalaf.

Mae cymorth ar gael at ddibenion gwella ansawdd cyfleusterau ac 
ychwanegu at gapasiti lle mae bwlch yn y farchnad.

Isafswm ac uchafswm 

Mae i’r Cynllun ddwy elfen, 
gyda gwahanol ystodau 
ariannu.

i.  Y Cynllun Rheoli Cyrchfan 
(£5k hyd at 75k) a ystyrir ar 
sail unigol.

ii.  Prosiectau Gwella a 
Chapasiti Newydd (£5k hyd 
at £500k).

Cymorth Ad-daladwy

Nid yw’n ad-daladwy hyd at 
£25k. Gall cymorth dros £25k 
fod yn ad-daladwy, yn amodol 
ar arfarniad.

Uchafswm Cyfraddau 
Ymyrraeth 

25% yw ymyrraeth a 
argymhellir. Ystyrir hyd at 50% 
yn amodol ar ddaearyddiaeth a 
maint y busnes.

Sectorau Cymwys

Twristiaeth

http://www.cymru.gov.uk


Cymhwyso – y Cynllun Rheoli 
Cyrchfan (ar sail unigol)

•  gwelliannau amgylcheddol 
megis tirlunio caled a 
meddal, cynlluniau tref, 
cynlluniau parthau cerdded; 

•  gwell arwyddion 
dwyieithog/amlieithog a 
chyfleusterau dehongli gan 
gynnwys o dan 
amgylchiadau eithriadol 
ganolfannau croeso lle 
maent yn rhan annatod o’r 
rhaglen rheoli cyrchfan;

•  maes parcio a gwell 
cyfleusterau toiled gan 
gynnwys cyfleusterau i 
goetsis;

•  gwella mynediad i dd ^wr ar 
gyfer chwaraeon d ^wr a 
physgota;

•  cynlluniau rheoli traffig/
ymwelwyr penodol;

•  seilwaith digwyddiad;

•  llwybrau cerdded a beicio; 

•  gwariant cyfalaf sy’n 
gysylltiedig â sicrhau statws 
y Faner Las y tu allan i Ardal 
Rhaglen Gydgyfeirio’r UE.

Costau Cymwys – Prosiectau 
Gwella a Chapasiti

•  ystafelloedd en-suite 
ychwanegol o safon a 
chyfleusterau yn y sector 
llety â gwasanaeth;

•  uwchraddio ystafelloedd en 
suite a chyfleusterau yn y 
sector llety â gwasanaeth;

•  profiadau newydd 
dychmygus i ymwelwyr/
dehongli mewn atyniadau i 
dwristiaid;

•  uwchraddio yn y sector 
gweithgareddau er mwyn 
gwella profiad ymwelwyr a 
chystadleurwydd;

•  toiledau/cawodydd 
ychwanegol neu well, 
amwynderau canolog, 
cyfleusterau arlwyo, mannau 
cysylltu â thrydan, a 
gwelliannau i gynllun safle 
mewn parciau carafannau a 
gwersylla;

•  clystyrau o unedau 
hunanarlwyo ychwanegol 
neu well. Os ydych yn 
ychwanegu unedau mae’n 
rhaid i’r gwaith olygu bod 
gennych o leiaf 3 uned (neu 
12 o leoedd gwely), os ydych 
yn gwella, rhaid bod o leiaf 
3 uned (neu 12 o leoedd 
gwely). Gallai gwaith gwella 
hefyd gynnwys buddsoddi 
mewn cyfleusterau 

hamdden. Dim ond ar sail 
eithriadol y caiff unedau 
sengl eu hystyried;

•  uwchraddio cyfleusterau 
mewn clybiau golff er mwyn 
gwella’r profiad i golffwyr 
sy’n ymweld;

•  uwchraddio er mwyn 
darparu Naws am Le mewn 
llety a bwytai (sy’n 
gysylltiedig ag ymwelwyr).

Y Cynllun a Chreu Swyddi

Ar gyfer buddsoddiadau cost is 
(hyd at £100k o gost/uchafswm 
cymorth £25k) ni fydd gofyniad 
gorfodol i greu swyddi. Ond 
mae’n rhaid cynnal y lefel 
bresennol o gyflogaeth, a 
chaiff ceisiadau sy’n gallu 
dangos y byddant yn creu 
neu’n diogelu swyddi eu 
blaenoriaethu. Ymhob achos 
yn uwch na hyn, caiff cymorth 
buddsoddi ei ystyried yn erbyn 
meincnod o £12.5k o gymorth 
ar gyfer pob swydd sy’n 
gyfwerth ag amser llawn sy’n 
cael ei chreu neu ei diogelu. 

Cynllun Cymorth Buddsoddi 
mewn Twristiaeth 

Am ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â Busnes Cymru.  

Ffôn: 03000 6 03000

E-bost: businesssupport@wales.gsi.gov.uk

Gwefan: busnes.cymru.gov.uk
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