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Crynodebau o Brosiectau Cymeradwy gyda Gweithgarwch Cytunedig 
2016-2017 RTEF  
 
Gogledd 
 
Twristiaeth Gogledd Cymru – Ymgyrch Farchnata Integredig Ranbarthol 
Bydd y prosiect yn cyflwyno ymgyrch farchnata ‘chwedlonol’ integredig ar ran y rhanbarth 
yn canolbwyntio ar Flwyddyn y Chwedlau i hyrwyddo Gogledd Cymru fel cyrchfan 
rhagoriaeth ac i atgyfnerthu canfyddiadau cadarnhaol ac i ysbrydoli. Bydd yr ymgyrch yn 
cynnwys datblygu cynnwys arloesol newydd a deunydd marchnata i'w hyrwyddo yng 
nghanol nifer o ddinasoedd a dargedwyd gan gynnwys Lerpwl, Manceinion, Swydd Gaer, 
Swydd Efrog a Dulyn. Bydd yr ymgyrch yn cynnwys datblygu nifer o baneli digidol 
hyrwyddol, fideos cyrchfan, stondinau canol dinas, teithio grŵp a gweithgareddau masnach 
teithio a hyrwyddo taflen ac ymgyrch Dyddiau Allan Gwych. Mae'r prosiect wedi'i rannu'n 4 
elfen allweddol ganlynol; 
1. Marchnata cyrchfan yng nghanol y ddinas  
2. Ymgyrch a arweinir gan gynnyrch Dyddiau Allan Gwych  
3. Ymgyrch Teithio Grŵp  
4. Fideo a mapio (datblygu cynnwys) 
 
CBS Wrecsam – Datblygu Cyrchfan Gogledd-ddwyrain Cymru 
Prosiect cydweithredol rhwng tri chyrchfan Gogledd-ddwyrain Cymru (Wrecsam, Sir y Fflint 
a Sir Ddinbych) a fydd yn cyflwyno'r tair elfen allweddol ganlynol: 

• Cynllun Llysgenhadon Twristiaeth Gogledd-ddwyrain Cymru (adeiladu ar y 
cyfranogiad llwyddiannus a'r cyflawniadau ar y cyd a welwyd yn yr hawliad 
terfynol yn 2015/16). 

• Datblygu teithlyfrau i gefnogi gweithrediadau mordeithio strategol rhanbarthol 
(datblygu perthnasoedd â gweithredwyr teithiau sy'n gweithio o Borth Lerpwl a 
Chaergybi i ddod â mwy o fusnes mordeithiau i'r rhanbarth).  

• Chwedlau Gogledd-ddwyrain Cymru:  datblygu cyfres o anturiau ‘chwedlonol’ 
yn y rhanbarth trwy lygaid arwyr lleol sy'n gweithio gyda llysgenhadon 
twristiaeth, i nodi arwyr lleol, nodi llwybrau lleol a llwybrau â rhaglen 
weithgareddau gysylltiedig, er enghraifft y Bryngaerydd a thraphont ddŵr 
Pontcysyllte  

 
Cyngor Gwynedd – Partneriaeth ar gyfer Twf Gogledd-orllewin Cymru 
Dyma'r tro cyntaf i'r tair Partneriaeth Rheoli Cyrchfan yng Ngogledd-orllewin Cymru ddod 
ynghyd i gydweithio, gan ddod â Pharc Cenedlaethol Eryri a Phrifysgol Bangor.  
Bydd y prosiect yn cyflwyno'r elfennau canlynol: 

 Datblygu eco-amgueddfa sy'n ymgysylltu â thema ‘chwedlau’ sy'n adeiladu ar beilot 
yn datblygu cysyniad amgueddfa heb adeilad na waliau pendant a dod â 
phartneriaeth ddiwylliannol, gymdeithasol ac economaidd ddynamig ynghyd.  

 • Datblygu cynnwys fydd sail yr ymgyrch hyrwyddo gydgysylltiedig hon. Yr amcan yw 
defnyddio enwogion allweddol i hyrwyddo'r cyrchfannau trwy gyfres o ymgyrchoedd 
ar-lein. Mae hyn yn cynnwys creu delweddau, fideos a gweithgareddau dylunio 
newydd o safon. Bydd yn datblygu cynhyrchiad perfformio stryd cyfoes 
‘Chwedloniant’ yn seiliedig ar chwedlau lleol mewn safleoedd treftadaeth y byd i 
fywiogi chwedlau a gwella'r economi gyda'r hwyr. Mae'r prosiect hefyd yn ceisio creu 
digwyddiad ‘fflachgriw’ i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi.  



2 
 

 Cyflwyno cynllun marchnata a chysylltiadau cyhoeddus i gyd-fynd â'r gweithgarwch 
Blwyddyn Antur. Bydd yr elfen hon yn adeiladu ar waith datblygu a wnaed yn ystod 
2015/16 yn hyrwyddo cynnyrch newydd e.e. llwybr David Brailsford. 
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Canolbarth 
 
Twristiaeth Canolbarth Cymru (TCC) – Cydweithredu Cyfryngau Canolbarth Cymru 
Bydd TCC yn arwain y prosiect sy'n cydweithio â'r diwydiant, awdurdodau lleol a 
phartneriaethau rheoli cyrchfan er mwyn sefydlu ‘Canolfan Cyfryngau/Cysylltiadau 
Cyhoeddus Canolbarth Cymru’ i gyflwyno rhaglen o weithgarwch integredig y cytunwyd arni 
sy'n cynnwys sylw'r wasg, cyfryngau a theithlyfrau cynnwys a datblygu cynnwys cynnyrch 
ar gyfer Canolbarth Cymru a fydd yn cefnogi twf yr economi ymwelwyr ledled y rhanbarth.   
 
APC Bannau Brycheiniog – Bannau Chwedlau 
Bydd y prosiect a arweinir gan Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ychwanegu 
gwerth at weithgareddau Blwyddyn Antur RTEF a gefnogwyd gan Croeso Cymru yn 2015-
16 a bydd yn datblygu ymgyrch farchnata cyrchfan wedi'i thargedu, gwasg a chysylltiadau 
cyhoeddus, cyfryngau cymdeithasol a blog ac ailddatblygu cynnwys newydd ar gyfer 
gwefan y cyrchfan. Bydd y prosiect hwn hefyd yn cynnwys cymorth i gyrchfannau i weithio 
gyda'r diwydiant ynghylch Blwyddyn Chwedlau, gan gynnwys gweithgareddau 
llysgenhadon. 
 
CS Ceredigion – Tirweddau Chwedlonol y Gorllewin 
Gan gydweithio â chyrchfannau eraill, Casgliad y Werin Cymru, CBHC (Comisiwn Brenhinol 
Henebion Cymru), Prifysgol Cymru'r Drindod Dewi Sant (Llanbedr Pont Steffan), Llyfrgell 
Genedlaethol Cymru, Prifysgol Aberystwyth a Cynnal y Cardi, bydd y prosiect cydweithredol 
hwn yn cefnogi datblygiad parhaol cynnyrch ‘Naws am Le’ a “Blwyddyn Chwedlau” y 
cyrchfan. Bydd y prosiect yn cyflwyno pecyn arloesol i'r cyrchfan cyfan o gynnyrch 
deongliadol ar sail chwedlau (teithlyfrau digidol a phrint, datblygu cynnyrch digidol) a 
dehongli, ar sail technoleg I Beacons a fydd yn gwella profiad yr ymwelydd ac yn ymgysylltu 
â thirwedd a diwylliant y cyrchfan. 
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De-orllewin  
 
CS Caerfyrddin – Hunaniaeth Gryfach, Cynnyrch Cryfach 
Bydd y prosiect yn cefnogi Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Gaerfyrddin i gyflwyno pecyn o 
brosiectau sy'n cefnogi nifer o flaenoriaethau allweddol ar gyfer cryfhau a chynyddu 
manteision ymagwedd blwyddyn thematig ar sail cynnyrch Croeso Cymru.   
 

 Cyfeiriannu i bawb - Creu 2 gwrs cyfeiriannu newydd a gwella 2 gwrs presennol. 

 Hwyluso Partneriaeth a Chynllun Rheoli Cyrchfan. 

 Datblygu digwyddiad mawr “Gŵyl Myrddin” a nodwyd fel digwyddiad twf posibl yn y 
strategaeth a ddatblygwyd dan gyllid 15/16 RTEF 

 
CS Caerfyrddin - Cynllun Hyrwyddol Anturiau Chwedlonol De-orllewin Cymru 
Bydd y prosiect yn cyflwyno pecyn o brosiectau i gefnogi nifer o flaenoriaethau a chamau 
gweithredu allweddol yng Nghynlluniau Rheoli Cyrchfan y rhanbarth. Bydd y prosiectau'n 
help i gryfhau a chynyddu manteision ymagwedd blwyddyn thematig ar sail cynnyrch 
Croeso Cymru wrth baratoi at Flwyddyn Chwedlau 2017, ond byddant hefyd yn parhau â 
gwaith a wnaed yn y 12 mis diwethaf ar gyfer Blwyddyn Antur 2016.  
Bydd y prosiectau'n cynnwys:  

 Cynllun Gweithredu Hyrwyddol Digidol ac ymgyrch Chwedlau ar-lein ar gyfer 
rhanbarth De-orllewin Cymru. 

 Ymgyrch Gerdded Chwedlonol Ryngweithiol 3D gyda map rhithwir 3D rhyngweithiol 
a gafaelgar. Bydd hyn yn arddangos opsiynau cerdded y rhanbarth, Llwybr Arfordir 
Cymru, gan dynnu sylw at deithiau cerdded “Chwedlonol” i gerddwyr profiadol a 
dibrofiad neu'r rhai sy'n hoff o fynd am dro ar y Sul gyda gwybodaeth ategol i annog 
gwariant eilaidd, mwy o amser hamddena a phrofi sawl gweithgaredd. 

 Ymgyrch Cestyll a Gerddi De-orllewin Cymru 

 Ymgyrch Cysylltiadau Cyhoeddus ac Ymgyrch Gwaddol Blwyddyn Antur 
 
CS Penfro – Blwyddyn Chwedlau Sir Benfro 
Bydd y prosiect yn datblygu ymgyrch hyrwyddol Blwyddyn Chwedlau Sir Benfro a fydd yn 
cynnwys pecyn o weithgareddau integredig a chydgysylltiedig i gysylltu a chyd-fynd â 
gweithgareddau rhanbarthol wedi'u cynllunio, gan ddod â sefydliadau, busnesau twristiaeth 
ac unigolion sy'n gweithio ym meysydd diwylliant a threftadaeth ynghyd.  
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De-ddwyrain 
 
Cyngor Bro Morgannwg – Hunaniaeth Twristiaeth a Dehongliad Digidol o Straeon 
Llwybrau'r Fro 
Bydd y prosiect yn helpu i wella profiad yr ymwelydd ar hyd 10 llwybr Cerdded y Fro, gan 
ddefnyddio datrysiadau adrodd straeon digidol arloesol a chyflwyno ymgyrch farchnata 
ategol. Bydd y prosiect yn amlygu'r Fro fel cyrchfan cerdded ‘hanfodol’, sy'n cynnig profiad 
unigryw i ymwelwyr a fydd yn eu hannog i barhau i ddychwelyd i archwilio'r deg llwybr, gan 
ehangu marchnad egwyliau byr Bro Morgannwg o ganlyniad.  Er mwyn gwneud yn fawr o'r 
cyfle mewn ffordd sy'n cyd-blethu â ‘Blwyddyn Antur’ a ‘Blwyddyn Chwedlau’, bydd y 
prosiect yn defnyddio ‘mannau sbardun’ ar y safle, straeon, mythau, chwedlau a 
gweithgareddau y gellir eu tynnu at sylw ymwelwyr. Ar ben hynny, efallai y caiff cyfres o 
ddigwyddiadau stori dros dro ei datblygu i greu diddordeb yn y llwybrau ac annog ymwelwyr 
i fentro ymhellach a gwario yn yr economi leol.  
 
Cyngor Sir Fynwy – Cyrchfan Sir Fynwy 
Bydd y prosiect hwn yn datblygu gwefan cyrchfan visitmonmouthshire.com/cymraeg ac yn 
gwella profiad defnyddwyr tabledi a ffonau symudol. Bydd hefyd yn datblygu ymgyrch Sir 
Fynwy Chwedlonol i gynnwys datblygu, ailbecynnu cynnyrch megis llwybrau, nodi 
safleoedd a gweithgareddau allweddol a hyrwyddiadau ar gyfer segmentau marchnad 
Archwilwyr Annibynnol Croeso Cymru. Bydd rhan derfynol o'r prosiect yn cynnwys 
adolygiad o Gynllun Cyrchfan Sir Fynwy a threfniadau partneriaeth i sicrhau ei fod yn 
adlewyrchu anghenion cymuned Sir Fynwy ac yn canolbwyntio ar ragolygon gorau'r sir. 
Bydd hyn hefyd yn sicrhau bod Sir Fynwy'n cyfrannu'n llawn i botensial twf Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd. 
 
CBS Caerffili – Ymgyrch y Cymoedd 
Bydd y prosiect hwn yn adeiladu ar yr ymgyrch bresennol a ariannwyd yn flaenorol trwy 
RTEF 2015/16 sy'n cwmpasu 6 chyrchfan yn y de. Mae gan y Cymoedd lu o fythau a 
chwedlau y gellir eu harchwilio a'u hyrwyddo i ymwelwyr gyda ffyrdd cyffrous o gyflwyno 
gwybodaeth a phrofiadau trwy'r wefan bresennol gyda phwyslais ar fythau a chwedlau 
anarferol. Bydd y prosiect yn canolbwyntio ar y cryfderau hyn ac yn amlygu cynnyrch y 
Cymoedd gan gynnwys atyniadau allweddol, llwybrau, lleoedd o ddiddordeb a bydd 
cynnyrch newydd wedi'i becynnu sy'n gysylltiedig â Chwedlau'n cael ei hyrwyddo trwy 
ymgyrch farchnata'r Cymoedd ‘Blwyddyn Chwedlau’.  
 
Cyngor Dinas Caerdydd – Datblygu Cyrchfan Prifddinas-Ranbarth 
Bydd y prosiect yn datblygu ac yn ehangu ymgyrch Twristiaeth Busnes Caerdydd 
ymhellach trwy ddefnyddio gwefan bresennol www.meetcardiffcapitalregion.com i gynnwys 
10 cyrchfan. Bydd y prosiect hwn hefyd yn cynnwys presenoldeb mewn nifer o 
ddigwyddiadau twristiaeth busnes allweddol.  Bydd y prosiect hefyd yn cefnogi ymgyrch 
gofalu diwylliannol Caerdydd a fydd yn datblygu ac yn ymgysylltu â staff twristiaeth rheng 
flaen ac sy'n wynebu cwsmeriaid er mwyn meithrin eu gwybodaeth am gynhyrchion. Bydd 
hefyd yn datblygu cynnwys digidol y gall cwsmeriaid ei gyrchu trwy Walesonline. Bydd y 
rhain yn cael eu datblygu ymhellach a'r dyhead yw rhannu'r syniad hwn ledled Cymru. 
 
Awdurdod Harbwr Caerdydd – Crocodeil Enfawr Roald Dahl 
Mae'r prosiect hwn yn croesawu dathliadau Roald Dahl sy'n cael eu cynnal trwy gydol 2016 
i sicrhau bod gwaddol o'r buddsoddiad i'r awdurdod. Bydd y prosiect yn datblygu model 3D 
o grocodeil i deuluoedd ar ddull ‘mainc parc’ a fydd yn lle picnic y morglawdd ym Mae 
Caerdydd lle mae llawer o ymwelwyr. Mae gan y prosiect gysylltiadau agos â'r themâu 
antur a chwedlau a bydd yn osodiad parhaus sy'n syml ac yn effeithiol. 
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CBS Torfaen – Blaenafon, Torfaen a'r Rhanbarth yn Creu'r Cysylltiad 
Bydd y prosiect yn datblygu  

 Ymgyrch dehongli treftadaeth a chynnwys y gymuned - adrodd stori'r bobl fel pethau 
ffisegol i'w hatgoffa o'u hymdrechion. Bydd hyn yn cynnwys mapio cynnyrch ac 
ymchwil i chwedlau lleol, digwyddiadau rhwydweithio i godi ymwybyddiaeth a 
chynnwys rhanddeiliaid. Bydd gan yr elfen hon gysylltiadau agos â Blwyddyn Antur a 
bydd yn helpu dehongli gweithgarwch ar gyfer Blwyddyn Chwedlau. Bydd hyn hefyd 
yn cynnwys rhaglen barhaus o weithgarwch cysylltiadau cyhoeddus, cyfryngau 
cymdeithasol a datblygu gwefan. Bydd ail elfen y prosiect yn canolbwyntio ar 
ddatblygu gwersi a ddysgwyd yn seiliedig ar ganlyniadau digwyddiadau rhwydweithio 
ac ymchwil/mapio cynnyrch er mwyn gwella'r cynnyrch a gynigir a chyd-fynd ag antur 
a chwedlau. 

 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Prosiect Marchnata Rhanbarthol y 
Brifddinas 
Mae'r prosiect yn parhau â'r gwaith a wnaed ym mhrosiect RTEF 2015/16 i gyflawni'r 
gweithgarwch masnach teithio i'r rhanbarth.  Mae pob un o'r 10 awdurdod lleol yn cymryd 
rhan yn ymgyrch Masnach Teithio ac Atyniadau'r Brifddinas-Ranbarth (CRTTA). Bydd y 
prosiect hwn yn parhau i ddefnyddio dulliau sefydledig, gan gynnwys ymweliadau 
ymgyfarwyddo, teithlyfrau i gysylltu â blynyddoedd thematig, Digwyddiad Arddangos 
Prynwyr Grŵp, ymgysylltu â busnesau a chefnogaeth i CruiseCymru.   
 
 


