
 
 
 
 
 
Cronfa Arloesi Cynnyrch Twristiaeth (TPIF) 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  
 
Twristiaeth Gogledd Cymru - Ymgyrch Farchnata Integredig o Arfordir i 
Arfordir  
Bydd yr ymgyrch yn adeiladu ar yr hyn sydd eisoes wedi'i wneud gan NWT i ddenu 
ymwelwyr newydd o weddill Cymru a gororau Lloegr i'r Gogledd. Mae tair elfen i'r 
ymgyrch:  

 Trefnydd teithiau ar-lein - i gwsmeriaid allu creu eu hamserlen eu hunain o 
deithiau ar Ffordd Cymru a llwybrau eraill.  

 Hyrwyddo'r Gogledd fel cyrchfan wyliau trwy farchnata digidol mewn mannau 
allweddol yn y De, gyda chymorth ymgyrchoedd radio.  

 Datblygu map fideo GO North Wales i gyd-fynd â llwybrau Ffordd Cymru.  
 
North Wales Coast Light Railway Co Ltd - Great Little Trains Wales yn 
Chwifio'r Faner dros Gymru  

Mae'r cynnig hwn wedi'i ddatblygu ar ran 11 aelod GLTW i'w helpu i gyrraedd 
marchnadoedd newydd. Bydd yn targedu marchnadoedd newydd trwy greu deunydd 
digidol sy'n gysylltiedig â Ffordd Cymru a denu grwpiau o'r diwydiant teithiau, yn 
enwedig ar ôl ymweld â ITB Berlin 2019. Yn gynharach eleni, aeth y partneriaid â 
glan-môr i stesion Birmingham New Street (Blwyddyn y Môr). Gwnaethon nhw 
ailgreu stesion Fairbourne gan ddefnyddio props i hyrwyddo GLTW ac arfordir y 
Gogledd/Canolbarth.  
 
Celtic English Academy – Ysbrydoli Japan yng Nghymru  
Mae'r prosiect strategol hwn yn cael ei redeg gan y Celtic English Academy 
(Canolfan Dysgu Saesneg) ac yn targedu Japan. Mae'n estyniad o'r ymgyrch a 
noddwyd gan y TPIF i hyrwyddo Cymru fel cyrchfan addysg a thwristiaeth o 
ansawdd uchel. Bydd y prosiect yn cynnwys creu deunydd hyrwyddo sy'n addas ar 
gyfer Japan, trefnu a datblygu amserlenni a theithiau cyfarwyddo, ac ymweld â JATA 
Expo yn Japan. O gofio diddordeb y Japaneaid yng Nghymru, mae'r prosiect hwn yn 
gyfle heb ei debyg i Gymru gynyddu nifer yr ymwelwyr a chynyddu'u gwariant.  
 
 
Y Canolbarth 
 
Howel Food Consultancy Cyf – Canllaw Blas Cambrian Taste  
Mae'r prosiect cydweithredol hwn wedi'i ddatblygu i gyd-fynd ag un o elfennau 
pwysicaf Ffordd Cymru, sef Ffordd Cambria sy'n dilyn yr A470 o Gaerdydd yn y De i 
Landudno yn y Gogledd. Nod y prosiect, "Blas Cambrian Taste", yw gwella ansawdd 



profiadau ymwelwyr yn eu cyrchfan a chynyddu'r manteision economaidd i fusnesau 
a chymunedau ar hyd Ffordd Cambria mewn ffordd gynaliadwy. Caiff gwaith ymchwil 
ei wneud i ddewis a hyrwyddo busnesau bwyd, diod a thwristiaeth, gwyliau bwyd ac 
ati ar Ffordd Cambria a'u crynhoi'n glystyrau i ffurfio teithiau blasu. Byddan nhw'n 
cael eu clystyru bob yn ddeg, er enghraifft y deg siop fferm orau, y deg bragdy 
gorau, y deg tafarn orau, y deg marchnad orau sy'n gwerthu bwyd a diod lleol. Caiff y 
rhain a busnesau eraill sy'n cymryd rhan eu rhestru a'u marchnata ar ddeunydd 
hyrwyddo ar-lein a thraddodiadol.  
 
Twristiaeth y Canolbarth (MWT) - Ffrydio Byw ar Facebook/Teledu Araf   

Mae'r ffenomen 'Teledu Araf/Ffrydio Byw' yn ffordd arloesol a newydd o farchnata 
nad yw wedi cael ei defnyddio yng Nghymru nac yn yn y DU o'r blaen i farchnata 
cyrchfan. Trwy weithio mewn partneriaeth, bydd MWT yn datblygu ymgyrch 
farchnata newydd gyffrous yn Fyw ar Facebook gan gynhyrchu deunydd 'amser real' 
mewn lleoliadau ledled y Canolbarth. Bydd ymwelwyr yn gallu mynd i'r safleoedd hyn 
yn rhwydd a byddan nhw wedi'u geodagio ichi wybod ble yn union maen nhw. Ar ôl 
pob darllediad byw, bydd fideo’n cael ei chreu i’w defnyddio mewn ymgyrch 
farchnata yn y cyfryngau cymdeithasol. Bydd yr ymgyrch yn targedu pobl sydd â gwir 
angen hoe arnyn nhw rhag sŵn cymdeithasol gan roi heddwch a llonyddwch iddyn 
nhw yn syth trwy eu ffîd newyddion.  

Small World Theatre Ltd – Taith Cragen, yr Anghenfil o'r Môr  
Bydd y prosiect cydweithredol hwn yn darparu cyfres o ddigwyddiadau cyffrous 
celfyddydol eu natur ledled Cymru, wedi'u hysbrydoli gan faterion amgylcheddol, yn 
ystod Blwyddyn y Môr a'r Flwyddyn Ddarganfod. Bydd yn creu bwystfil y môr 20m o 
hyd o wastraff plastig y môr a deunydd nad yw’n fioddiraddadwy i deithio ar hyd 
arfordir godidog Cymru (#Arfordir) gan gysylltu Ffordd Gogledd Cymru â Llwybr yr 
Arfordir. Caiff profiadau cofiadwy eu creu gan gysylltu twristiaeth â mudiadau 
amgylcheddol. Daw'n rhan o'r ymgyrch moroedd glân ryngwladol, gan gynyddu nifer 
ymwelwyr, estyn y tymor ymwelwyr a chynyddu'r buddiannau economaidd.  
 
 
Y De-ddwyrain  
 
Yr Eisteddfod Genedlaethol - Carnifal y Môr  

Carnifal y Môr fydd uchafbwynt yr Eisteddfod Genedlaethol yng Nghaerdydd ac yn 
ddathliad cenedlaethol o Flwyddyn y Môr ym Mae Caerdydd yn 2018. Caiff yr artist, 
Megan Broadmeadow, ei chomisiynu i weithio gyda phobl Butetown a Grangetown i 
greu gwaith gweledol fydd wedi cael ei ysbrydoli gan hanes, profiad a diwylliant eu 
cymunedau. Caiff y canwr a chyfansoddwr, Gruff Rhys, ei gomisiynu i greu'r elfen 
gerddorol gan ddefnyddio alawon traddodiadol Cymreig sydd wedi teithio ar draws y 
môr i wledydd eraill, wedi ymgartrefu yno ac sydd nawr yn dychwelydd i Gymru 
wedi'i hadfywio. Bydd yr elfennau hyn yn ffurfio rhan o gyngerdd agoriadol yr 
Eisteddfod 'Hwn yw fy Mrawd' yng Nghanolfan y Mileniwm ar 3 Awst gan arwain y 
gynulleidfa mewn gorymdaith i le tra'n gwylio ac yn profi'r digwyddiad uwchlaw'r dŵr. 
Caiff y tafluniad ei gynnal bob nos yn ystod yr Eisteddfod, gan ddenu cynulleidfa fwy 
bob tro.  
 
 



Cymdeithas Tywyswyr Twristiaid Swyddogol Cymru - Cwrs i Hyfforddwyr - 
tywyswyr bathodynnau glas/gwyrdd  

Bydd WOTGA yn defnyddio hyfforddwyr o Ffederasiwn Cymdeithasau Tywyswyr 
Twristiaid Ewrop (FEG) i gynnal rhaglen 'Hyfforddi'r Hyfforddwr' ar gyfer grŵp o 10-
12 o Dywyswyr Ardal (Bathodyn Gwyrdd) a/neu Dywyswyr Cenedlaethol (Bathodyn 
Glas). Bydd y gwaith mewn cydweithrediad â Ffederasiwn Cymdeithasau Tywyswyr 
Twristiaid y Byd yn ein helpu i ddeall gofynion a disgwyliadau pobl o bob rhan o'r 
byd.  
 
 
Y De-orllewin  
 
Pembrokeshire Tourism Ltd – Twristiaeth Cŵn-Gyfeillgar yn Sir Benfro  
Y cynnig yw cryfhau economi twristiaeth Sir Benfro ac ychwanegu at ei gwerth trwy 
ddatblygu twristiaeth cŵn-gyfeillgar yn y sir. Bydd yn ymgysylltu â rhanddeiliaid trwy 
weithdai a sioeau masnach ac yn cynnal ymgyrchoedd hyrwyddo proactif wedi'u 
targedu mewn sioeau cŵn ledled y DU. Bydd nifer o bartneriaid yn rhan o'r prosiect 
er mwyn ennyn cyfraniad y gymuned a rhanddeiliaid a hyrwyddo'r sir yn fwy eang fel 
Prif Gyrchfan Cŵn-Gyfeillgar y DU.  
  
National Theatre Wales – The Tide Whisperer 
Cynhyrchiad theatrig newydd mawr yw'r Tide Whisperer gan National Theatre Wales 
(NTW) i'w gynnal ym mis Medi 2018 yn strydoedd a thraethau Dinbych-y-Pysgod.  
Bydd yr ymgyrch gyfathrebu yn cyd-fynd ag uchelgais a gwreiddioldeb y 
cynhyrchiad.  Hefyd, cydweithir â Tramshed Tech i greu fersiwn arloesol ffrwd byw 
o'r cynhyrchiad a chynulleidfa ar-lein. Bydd TPIF yn galluogi NTW i farchnata atyniad 
i gynulleidfa benodol gan roi cyfle i werthu profiad digidol gwirioneddol unigryw, rhoi 
llwyfan i National Theatre Wales fel arloesydd yn ei faes a gwerthu Cymru fel 
cyrchfan ar gyfer antur ddiwylliannol.  


