
 
 
 
Y Cynllun Datblygu Gwledig - Y Gronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol (y 
Gronfa) 2018-2019 
Cefnogir y gronfa drwy Raglen Datblygu Gwledig Cymunedau Gwledig Llywodraeth 
Cymru 2014-2020, a'i hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu 
Gwledig a Llywodraeth Cymru. 
 
Y Gogledd  
 
Cyngor Gwynedd – Ffordd y Môr    

Gan ddod ag ardaloedd marchnata Eryri a'r Arfordir, Bae Ceredigion a Mynyddoedd 
Cambria ynghyd, mae'r prosiect yn rhychwantu pedair sir a Ffordd yr Arfordir yn 
gyfan. Bydd y prosiect yn datblygu ymgyrch hyrwyddo i annog ymwelwyr â Chymru i 
wario mwy a sicrhau bod cyrchfannau'n denu ymwelwyr trwy'r flwyddyn.  Gan 
ganolbwyntio ar y blynyddoedd thematig a Ffordd Cymru, bydd y prosiect yn casglu 
gwybodaeth ar gyfer marchnata ac am ymwelwyr ac yn datblygu ymgyrch farchnata 
effeithiol.  
 
AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy - Cawr Cwsg pop-yp  
Prosiect yw' Cawr Cwsg i greu darn o 'gelf daear' mawr yn un o dirweddau mwyaf 
arbennig Cymru, AHNE Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Caiff y darn hwn o gelf ei 
ddatblygu trwy gydweithrediad clos y cymunedau lleol. Bydd swyddogion y prosiect 
yn gweithio gyda'r sector twristiaeth i ddatblygu amserlenni a phecynnau i elwa ar y 
cynnyrch newydd. Bydd y Cawr yn ymddangos o'r ddaear, a dylid edrych i lawr arno, 
hynny yw trwy ddringo ychydig i fannau gwylio gerllaw. Bydd y cawr yn rhyngweithio 
ag ymwelwyr a bydd y cyfleoedd diddiwedd am lun. Caiff gwaith marchnata a 
hyrwyddo o safon uchel ei gynnal i gefnogi'r darn celf.  
  
CBS Conwy - Hyrwyddo Twristiaeth y Gaeaf a Ffordd Cymru   
Cyngor Conwy sy'n arwain y prosiect hwn ar ran 6 Awdurdod Lleol y Gogledd ac 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri. Bydd yn fframwaith i'r Gogledd allu cymryd rhan 
ac elwa'n llawn ar fanteision blynyddoedd thematig Croeso Cymru a Ffordd Cymru. 
Mae 2 ran i'r prosiect.  Datblygu a hyrwyddo atyniadau'r gaeaf er mwyn estyn y 
tymor ac ymgyrch a deunydd digidol i ategu Ffordd Cymru a'r blynyddoedd thematig.  
 
 
Y Canolbarth  
 
Cyngor Powys - "Y Tair Chwaer" darganfyddiadau digidol yn y Canolbarth 
Mae'r prosiect rhanbarthol cydweithredol hwn yn seiliedig ar "Dair Chwaer 
Pumlumon". Mae'n cynnwys animeiddiad, helfeydd trysor digidol a'r "Râs i'r Môr" 
cyntaf, sef asgwrn cefn cynnyrch/pecynnau amrywiol at ddant y teithiwr annibynnol 
sy'n chwilio am ddarganfyddiadau digidol yn y Canolbarth. Y nod yw codi proffil y 
rhanbarth, ac annog ymwelwyr i wario mwy trwy ymgyrch sydd wedi'i chydgysylltu ac 
sydd â ffocws iddi. I gefnogi hynny bydd y sector twristiaeth yn gweithio gyda'i gilydd 
i greu mwy o ymdeimlad o le a hunaniaeth 
 
 



Y De-ddwyrain  
 
CBS Pen-y-bont ar Ogwr - Morlun Porthcawl 
Bydd y prosiect hwn yn creu cyfle i chwilio am y Porthcawl hen a newydd, gan 
olrhain ei ddatblygiad sy'n seiliedig ar ei berthynas â'r môr yn ystod Blwyddyn y 
Morlun - Blwyddyn y Môr. Bydd y prosiect yn codi ymwybyddiaeth am yr atyniadau 
a'r cyfleusterau sydd ar ddod a'u cefnogi trwy Raglen TAD - y bwriedir ei lansio yn y 
Flwyddyn Ddarganfod. Bydd Blwyddyn y Morlun yn gwella glan-môr Porthcawl ac yn 
ei hyrwyddo fel cyrchfan mewn ffordd arloesol a chyfoes. Bydd y prosiect yn 
cynnwys yr elfennau canlynol: Promenâd Byw – Byddwn yn dod â glan-môr 
Porthcawl yn fyw trwy theatr gyfoes a theatr stryd draddodiadol.  Digwyddiadau'r 
Morlun - yn cynnwys sioe syrffio drawiadol wedi iddi nosi, sef cynnig ar record byd o 
200 o syrffwyr ar yr un don a defnyddio tân i adrodd hanes Porthcawl. Ystafell 
Ymdrochi - yn cynnig cyfle unigryw i syrffio, defnyddio Bwrdd Padlo Sefyll neu Caiac, 
heb wlychu. Bwrdd Stori'r Morlun - Delweddau mawr o ansawdd uchel o'r morlun, i 
gyd wedi'u tynnu ar y promenâd isaf, i gyd yn cefnogi'r brand. Morlun digidol - 
digideiddio hen luniau o Borthcawl.  
 
CBS Merthyr Tudful - Her Merthyr Tudful  
Bydd y prosiect yn hwyluso ac yn cefnogi cyfres o ddigwyddiadau ym Merthyr Tudful, 
sef Hanner Marathon Merthyr Tudful, Marathon a Hanner Marathon Llwybrau Inspire 
Wales, Triathlon Gwibio Merthyr Tudful, Triathlon Gwibio ar Ddŵr Agored Inspire a 
râs y Tair Antur. Trwy ehangu'r digwyddiadau hyn, codir ymwybyddiaeth am y 
gyrchfan a chreu platfform i ymwelwyr sydd am ddychwelyd ac i ddatblygu'r ardal fel 
cyrchfan.  
 
AHNE Dyffryn Gwy - Gŵyl Afon Dyffryn Gwy  
Gŵyl Gelf ac Amgylchedd uchelgeisiol yw Gŵyl Afon Dyffryn Gwy 2018 o dan 
arweiniad Partneriaeth AHNE Dyffryn Gwy. Ysbrydoliaeth yr ŵyl ddwyflynyddol hon 
yw'r dirwedd o bwys rhyngwladol a chaiff ei harwain gan artistiaid, arbenigwyr yn yr 
amgylchedd a phobl sy'n byw yn AHNE Dyffryn Gwy. Â'r ŵyl wedi ennill ei phlwyf yn 
llwyddiannus dros y pum mlynedd diwethaf, bydd y prosiect hwn yn rhoi'r modd i'r 
ŵyl gynnal ymgyrch farchnata fwy creadigol sy'n adlewyrchu natur yr ŵyl (Creadigol, 
Byw a Go Iawn) ac a fydd yn denu o leiaf 10% yn fwy o ymwelwyr, gan gysylltu â 
chynulleidfa ehangach dros y ffin yn Lloegr. Cynhelir ymgyrch farchnata 'guerrilla' 
artistig a chreu gwaddol ar ffurf fidoes gan ddrôn a ffotograffau brand Cymru y gellir 
eu defnyddio ymhell wedi i ŵyl 2018 ddod i ben. Bydd y prosiect hefyd yn ymchwilio 
ac edrych yn agos ar sut i ddatblygu'r cynnyrch - sut i ehangu a chynnal yr ŵyl yn y 
tymor hir gan ei gwneud yn gynaliadwy a pharatoi cynllun busnes 6 mlynedd 
newydd, i'w gwneud yn un o brif ddigwyddiadau Cymru.  
 
Amgueddfa Cymru – Kizuna: Japan | Cymru | Dylunio  

Bydd y prosiect hwn yn datblygu'r hyn a gynigir yng Nghymru i dwristiaid trwy 
hyrwyddo a lansio arddangosfa dros yr haf o'r enw Kizuna yn Amgueddfa 
Genedlaethol Caerdydd.  Bydd mynediad am ddim a bydd yn rhedeg o 16 Mehefin 
tan 9 Medi 2018. Bydd yr arddangosfa'n dangos y gorau o waith dylunio Japan dros 
y 400 mlynedd diwethaf, gan dynnu sylw at y cysylltiadau rhwng Japan a Chymru, 
dwy wlad o ben arall y byd i'w gilydd sydd â chlymau hanesyddol sy'n tarddu o 
deithiau llongau'r gorffennol. Cymeradwyir a noddir y prosiect gan Lywodraeth 
Japan, Asiantaeth Materion Diwylliannol Japan a Llysgenhadaeth Japan yn y DU. 



Bydd yr arian yn talu am farchnata ychwanegol gan dargedu gweithgarwch i ennyn 
diddordeb yn y DU a thu hwnt. Bydd ein gwaith marchnata'n canolbwyntio ar 
ddatblygu cynulleidfa fwy i ymweld ag Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd y 
prosiect yn cysylltu â chynulleidfa ryngwladol newydd gan ddenu ac ysbrydoli 
ymwelwyr newydd trwy ansawdd y cynnyrch diwylliannol a hanesyddol sydd ar 
gynnig yng Nghymru.  
 
 
Y De-orllewin 
 
Cyngor Abertawe - Blwyddyn y Môr - y 'Bws Saffari' ar daith  
Taith ymgyrchu fawr ei heffaith yw'r prosiect hwn o Gymru ac Iwerddon i hyrwyddo 
Bae Abertawe ym Mlwyddyn y Môr. Bydd y daith brysur 12 wythnos yn targedu 
lleoedd poblogaidd er mwyn ymgysylltu â chymaint o ddarpar ymwelwyr â phosib a'u 
hannog i ddod a gwario. Dyma fydd prif elfennau'r daith ymgyrchu: 'bws saffari', 
campervan Volkswagen ar log gyda brand Croeso Bae Abertawe 'Sea People, Sea 
Places' #SeaSwanseaBay arno.  
 
Cadwch Gymru'n Daclus - 30mlwyddiant y Faner Las a Glanhau'r Arfordir  
Mae 30mlwyddiant y Faner Las a hithau'n Flwyddyn y Môr, yn gyfle i arddangos 
ansawdd arfordir Cymru a'i draethau hardd. O dan arweiniad Cadwch Gymru'n 
Daclus a Phartneriaeth y Moroedd Glas, bydd y prosiect yn ddathliad cenedlaethol 
fydd yn cyd-fynd â Ras Cefnfor Volvo  ym mis Mehefin 2018, gan arddangos 
ansawdd arfordir Cymru a llwyddiant y rhaglen i gael mwy o Faneri Glas y filltir yng 
Nghymru nag yn unrhyw ran arall o Brydain.  
Cynhelir dathliadau lleol ledled Cymru i hyrwyddo'n traethau Baner Las hardd trwy 
gydweithrediad darparwyr atyniadau lleol, ymgyrch ledled Cymru i lanhau traethau 
trwy weithredu cymunedol, digwyddiadau addysgol i daclo sbwriel y môr a 
chynhyrchu a dosbarthu deunydd digidol ar gyfer busnesau twristiaeth i wneud y 
gorau o'r cyfleoedd i hyrwyddo'r Faner Las a Gwobrau'r Arfordir Gwyrdd.  Darperir 
rhagor o gymorth trwy gyfres o ddigwyddiadau ar gyfer busnesau lleol a 
Phartneriaethau Cyrchfannau.  
 
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro - 870 o filltiroedd - Llwybr 
Arfordir Cymru  
Mae Llwybr Arfordir Cymru yn dilyn 870 o filltiroedd o arfordir trawiadol. Amcan y 
prosiect yw ail-lansio'r Llwybr yn y wlad hon a thramor trwy ymgyrch farchnata fawr. 
Bydd yr ymgyrch yn gobeithio gwneud y llwybr yn nodwedd eiconig yn y farchnad, 
sy'n cynrychioli popeth sy'n dda am Gymru ac yn rheswm pwysig dros ymweld â ni: 
"dych chi ddim wedi bod yng Nghymru os nad ych chi wedi cerdded rhan o Lwybr 
Arfordir Cymru"; "it's 870 miles of smiles". Amcan y prosiect yw gwneud y gorau o 
botensial rhinweddau arbennig y Llwybr fel un o lwybrau arfordirol di-dor cynta'r byd 
o gwmpas gwlad a'i sefydlu fel un o'r llwybrau hamdden gorau yn y byd trwy 
gynyddu gwaith marchnata a hyrwyddo ym mhob rhan o'r Llwybr yn ystod Blwyddyn 
y Môr.  Bydd yr ymgyrch yn mynd yn ei blaen yn y Flwyddyn Darganfod a thu hwnt i 
gynyddu nifer yr ymwelwyr a busnesau sy'n gwybod am y Llwybr, cynyddu nifer y 
bobl sy'n cerdded yr arfordir a chynyddu'r manteision economaidd i Gymru trwy'r 
Llwybr.  


