
Cronfa Ymgysylltu Twristiaeth Ranbarthol 2015-2016  
 
De-orllewin Cymru 
 

1. Cyrchfan Bae Abertawe: £55,000 i Dwristiaeth Bae Abertawe i 
gyflawni prosiectau ar ran ardaloedd y Bartneriaeth Rheoli Cyrchfan 
sef Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.  Mae gweithgareddau 
allweddol yn cynnwys ymgyrchoedd marchnata a chysylltiadau 
cyhoeddus i fynd i'r afael â marchnadoedd newydd, yn gysylltiedig â 
strategaeth blynyddoedd thematig Croeso Cymru er mwyn elwa ar y 
farchnad Almaenig sy'n tyfu yn ogystal â gwell masnachu, datblygu 
cynnyrch a phrosiect peilot Cylch Bwyd Bae Abertawe fydd yn ceisio 
codi ymwybyddiaeth o'r bwyd a'r cynnyrch o safon uchel a gynigir ym 
Mae Abertawe. 
 

2. Cyrchfan Sir Benfro: £65,000 i'w gyflawni gan PLANED fel y prif 

bartner ar gyfer Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Sir Benfro. Bydd y 
prosiectau'n cynnwys 'Adleisiau o'r Arfordir’, gweithgaredd sy'n cysylltu 
cymunedau a chynnyrch ag ymwelwyr drwy gyfoethogi'r profiad o 
ymweld â'r gyrchfan, datblygu anturiaethau teithio drwy amser, rhaglen 
lysgenhadon ar draws Sir Benfro a hybu'r gyrchfan i farchnadoedd 
allweddol Croeso Cymru gan gynnwys Iwerddon, drwy weithgaredd 
cynyddol mewn marchnata a masnach deithio cysylltiedig â'r Flwyddyn 
Antur.  
 

3. Cyrchfan Sir Gaerfyrddin: £60,000 i fod o gymorth i gyflawni cynllun 

rheoli cyrchfan newydd y sir yn effeithiol. Mae hwn i gael ei arwain gan 
Gyngor Sir Gaerfyrddin. Bydd y prosiectau yn cynnwys cyfres o 
ddigwyddiadau bwyd arloesol, newydd megis ‘Swper Saffari’ a ‘Sir Gâr 
ar Blât’, fydd yn cryfhau ansawdd y 'cynnig bwyd' ac yn cysylltu’n 
uniongyrchol â'r Flwyddyn Antur. Bydd hyn hefyd yn cryfhau ac yn 
hyrwyddo rhwydweithio rhwng cynhyrchwyr bwyd a busnesau yn y 
sector yn unol â Chynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd Croeso Cymru. 
Mae'r prosiect hefyd yn cynnwys ymgyrch farchnata a chysylltiadau 
cyhoeddus ddigidol y Flwyddyn Antur, fydd yn denu ymwelwyr i'r 
gyrchfan i gymryd rhan mewn gweithgareddau 'antur', a chryfhau 
Rhwydwaith Llysgenhadon llwyddiannus presennol y gyrchfan. 
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De-ddwyrain Cymru 
 

1. Cyrchfan Caerdydd: £170,000 i gyflawni cyfres o brosiectau 
cydweithredol ar draws y rhanbarth gan gydweithio gyda phob un o 
ddeg Cyrchfan y De-ddwyrain ochr yn ochr â gweithgaredd annibynnol 
Cyrchfan Caerdydd. Mae'r prosiectau cydweithredol yn cynnwys 
ymgyrch dwristiaeth busnes o safon uchel mewn partneriaeth â'r Celtic 
Manor a Chymdeithas Gwestywyr Caerdydd i adeiladu ar lwyddiant 
NATO a'r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol arfaethedig, prosiect 
rhwydweithio masnachol rhanbarthol, a chynllun gweithredu ar gyfer 
ymgyrchoedd marchnata rhanbarth y De-ddwyrain yn y dyfodol wedi ei 
alinio â gwaith y Brifddinas-Ranbarth. Mae prosiectau unigol yn 
cynnwys ymgyrch gysylltiadau cyhoeddus a marchnata ar gyfer 
Caerdydd a datblygu Partneriaeth Cyrchfan Caerdydd. 
 

2. Cyrchfan Merthyr: £10,000 i ddatblygu ffilm hybu twristiaeth newydd 

ac i adnewyddu gwefan Ymweld â Merthyr i adlewyrchu angen y 
cwsmer yn well a'r hyn a gynigir gan dwristiaeth Merthyr. Nodir y ffilm 
a'r wefan fel elfennau cyflenwol i'r  deunyddiau marchnata sy'n cael eu 
hadnewyddu ar hyn o bryd (Canllaw i Ymwelwyr, Gwefan Ymweld â 
Merthyr ac yn y blaen) ac sydd wrthi'n cael eu cwblhau, drwy weithredu 
fel sbardun i dynnu ymwelwyr at y deunyddiau hyn. 
 

3. Ymgyrch y Cymoedd: £20,000 i ddatblygu ymgyrch defnyddwyr y 

Cymoedd sy'n canolbwyntio ar amrywiaeth y cynnig twristaidd a hefyd 
yn hybu 'gwir' natur y Cymoedd a'u cymeriadau. Mae'r cynnig 
cydweithredol hwn yn cael ei arwain gan Gyngor Bwrdeistref Sirol 
Caerffili ar ran pum awdurdod yn y Cymoedd (Pen-y-bont ar Ogwr, 
Blaenau Gwent, Torfaen, Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf). 
Ystyrid parhad Ymgyrch y Cymoedd yn flaenoriaeth gan Fforwm 
Twristiaeth De-ddwyrain Cymru. 
 

4. Cyrchfan Sir Fynwy: £20,000 i barhau i beri twf yn economi 
twristiaeth Sir Fynwy. Mae prosiectau penodol yn cynnwys datblygu 
llysgenhadon Sir Fynwy, gan fanteisio ar ddigwyddiadau Sir Fynwy ac 
ymgyrch gysylltiadau cyhoeddus i ddatblygu a hybu stori Sir Fynwy. 

 
5. Arfordir Treftadaeth Morgannwg: £30,000 i gyflawni cais ar y cyd 

gan Ben-y-bont ar Ogwr a Bro Morgannwg sy'n canolbwyntio ar ddenu 
mwy o ymwelwyr i'r ardal drwy ymgyrch gysylltiadau cyhoeddus a 
marchnata Antur i'r Teulu a gwella profiad yr ymwelydd drwy ddatblygu 
busnes y gyrchfan. 
 

6. Ymgyrch Masnach Deithio ac Atyniadau y Brifddinas-Ranbarth: 

40,000 i gyflawni ymgyrch masnach deithio ac atyniadau, sy'n 
bartneriaeth rhwng naw partneriaeth cyrchfan yn y De-ddwyrain. Yr 
amcanion yw cynyddu proffil y Brifddinas-Ranbarth o fewn y prif 
farchnadoedd targed, sef y DU, Iwerddon, yr Almaen ac UDA, drwy 



fasnach deithio wedi ei thargedu a gweithgareddau marchnata 
cwsmeriaid, a datblygu perthynas waith agosach gyda'r gweithredwyr 
teithiau/bysiau a'r asiantaethau teithio presennol. Cafodd y prosiect ei 
nodi fel prosiect blaenoriaeth yn Fforwm Twristiaeth De-ddwyrain 
Cymru. 
 

7. Cyrchfan Torfaen: £12,650 i gyflawni'r strategaeth farchnata ar gyfer 
Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon a'r tri safle Treftadaeth y Byd arall. 
Bydd y prosiect cydweithredol yn datblygu, cyflwyno a hybu'r 
dreftadaeth ddiwydiannol yn y safleoedd allweddol hyn. 

 
8. Cyrchfan Casnewydd: £25,000 i gyflawni dau gais a dderbyniwyd gan 

Gyngor Dinas Casnewydd fel un pecyn. Mae'r prosiectau yn cynnwys 
datblygu cynllun llysgenhadon, gwella system Chwilotwr Casnewydd a 
chreu ffilm hysbysebu am fudiad y Siartwyr. 

 
9. Cyrchfan Rhondda Cynon Taf: £35,000 i ddatblygu cyfres o 

brosiectau arloesol o fewn y gyrchfan a'r rhanbarth ehangach. Mae’r 
prosiectau yn cynnwys datblygu llwybr antur yn y rhanbarth ehangach 
ar sail dilyn sêr a darganfod rhyfeddodau'r nos, llwybr cerdded 
Penderyn (mewn partneriaeth gyda Pharc Cenedlaethol Bannau 
Brycheiniog) a chyd-drefnu rheolaeth y gyrchfan yn well. 
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Canolbarth Cymru 
 

1. Partneriaeth Cyrchfan Gynaliadwy Bannau Brycheiniog: £55,000 i 
gyflawni prosiect integredig o ddatblygu cyrchfan a marchnata fydd, 
gyda'i gilydd, yn cefnogi paratoad ar gyfer y 'Flwyddyn Antur'. Mae 
prosiectau penodol yn cynnwys cyd-drefnu'r darparwyr gweithgareddau 
yn well o fewn y gyrchfan, Cynllun Llysgenhadon Bannau Brycheiniog 
a gweithdai datblygu busnes pwrpasol, datblygu cynnwys ar y we a 
chysylltiadau cyhoeddus, gweithgaredd ar y cyfryngau cymdeithasol, 
cyfathrebiadau o fewn y diwydiant a chludiant ymwelwyr.  

 
2. Partneriaeth Rheoli Cyrchfan Ceredigion: £50,000 wedi ei anelu at 

gynyddu'r economi ymwelwyr drwy osod y gyrchfan mewn lle da i 
fanteisio ar y 'Flwyddyn Antur'. Mae prosiectau penodol yn cynnwys 
ymgyrch gysylltiadau cyhoeddus gydweithredol ar ran partneriaid 
rhanbarthol (Biosffer Dyfi, Canol a Gogledd Powys a Mynyddoedd 
Cambria), cynhyrchu mapiau isranbarthol i fod o gymorth i ddatblygu 
clwstwr/pecyn lleol a pharhau gyda'r prosiect presennol. Mae hefyd yn 
cynnwys adeiladu ar ganfyddiadau astudiaeth i ymwybyddiaeth o frand, 
presenoldeb y Sioe Fasnach yn Sioe y Grŵp Hamdden a Theithio, gan 
weithio gyda'r fasnach i gynhyrchu canllawiau ar gyfer Llwybr yr 
Arfordir a Llwybrau Thema, gweithdai World Host a gweithdai yn 
ymwneud ag ymwybyddiaeth o gynnyrch pwrpasol/cysylltiedig â 
thwristiaeth yn benodol. 

 
3. Rhwydwaith Twristiaeth Mynyddoedd Cambria: £20,000 i gyflawni 

gweithgaredd a elwir yn “darganfod yr Hiraeth”, yn barod ar gyfer y 
“Flwyddyn Antur”. Datblygir amrywiaeth o weithgareddau i dynnu sylw 
at y cyfleoedd o fewn y gyrchfan o ran diwylliant, treftadaeth a 
gweithgareddau. Mae prosiectau penodol yn cynnwys gweithgaredd ar 
y cyfryngau cymdeithasol/y we, adeiladu gallu busnes i fusnes a 
gweithio mewn partneriaeth gyda Gŵyl Ddefaid Llanymddyfri i 
arddangos amrywiaeth eang y cynnyrch lleol.  

 
4. Biosffer Dyfi: £10,000 i ymgysylltu â darparwyr twristiaeth yn y 

gyrchfan i ddatblygu a hybu'r ardal ar y cyd o dan frand Biosffer Dyfi 
UNESCO. Mae prosiectau penodol yn cynnwys rhaglen llysgenhadon 
Biosffer a thynnu sylw at dreftadaeth ddiwylliannol Gymreig y gyrchfan 
a chyfleoedd amgylcheddol drwy ddatblygu'r cynnig Antur eang.  

 
5. Rhwydwaith Cyrchfan Canol a Gogledd Powys: £15,000 i 

ganolbwyntio ar ddatblygu cynnyrch fydd yn manteisio ar ymgyrch y 
'Flwyddyn Antur'. Mae prosiectau penodol yn cynnwys gwella'r cynnig 
cerdded drwy wella mynediad a phrofiad ar Lwybr Glyndwr, adeiladu 
gallu’r diwydiant, gweithdai gwasanaeth cwsmeriaid pwrpasol a 
chynyddu'r cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau beicio. 

 



6. Twristiaeth Canolbarth Cymru: £15,000 i gryfhau cysylltiadau rhwng 
y sector twristiaeth a hybu defnydd ymwelwyr o gludiant cyhoeddus, yn 
enwedig y gwasanaethau newydd, gwell, sy'n targedu ymwelwyr ar 
gyfer Lein y Cambria a Chanol Cymru. Elfen allweddol o'r prosiect fydd 
annog y gymuned fusnes a chyrchfannau i hybu'n rhagweithiol y 
cyfleoedd ar gyfer 'anturiaethau heb geir'. 
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RHEOLI CYRCHFANNAU CYMRU   

CRONFA YMGYSYLLTU TWRISTIAETH RANBARTHOL (RTEF)  

2014-15  

Trosolwg  

O fis Hydref 2014 i fis Mawrth 2015, dyrannwyd ychydig mwy na £110 mil o 
arian cyllid ar draws y 6 chyrchfan ar gyfer gogledd Cymru trwy RTEF.   

Roedd y prosiectau a gefnogwyd yn cynnwys gweithgaredd Cysylltiadau 
Cyhoeddus, cymorth ar gyfer marchnata ac ymgyrchoedd ar-lein yn y 
rhanbarth, yn ogystal ag amrywiol ddigwyddiadau a chyfleoedd hyfforddi ar 
gyfer y diwydiant twristiaeth.    

Cefnogodd Croeso Cymru brosiectau cydweithredol hefyd ar draws y 
rhanbarth trwy’r Gronfa Partneriaeth ar gyfer Twf (P4G). Bu oddeutu £86 mil o 
gymorth i gefnogi amrywiol brosiectau, gan gynnwys gwella Safle Treftadaeth 
y Byd Pontcysyllte, gweithdai busnes a chasglu delweddau cyfoes o sector Yr 
Awyr Agored yng ngogledd Cymru.     

2015-16  

Trosolwg  

Mae prosiectau'r RTEF a gefnogir yn 2015/16 yn canolbwyntio’n gryf ar antur i 
helpu i gefnogi’r diwydiant twristiaeth. Bydd hyn yn paratoi ar gyfer yr ymgyrch 
Blwyddyn Antur yn 2016. Cafodd gogledd Cymru £280 mil trwy gronfa 
gystadleuol y flwyddyn hon, ac mae prosiectau bellach ar y gweill.  

Gwybodaeth ychwanegol   

Prosiect Cysylltiadau Cyhoeddus Rhanbarthol    

Bydd Ynys Môn, Conwy a gogledd-ddwyrain Cymru (Sir Ddinbych, Wrecsam 
a Sir y Fflint) yn elwa ar brosiect cysylltiadau cyhoeddus cyfunol a fydd yn rhoi 
sylw sylweddol i bob cyrchfan yn y cyfryngau. Bydd pob cyrchfan yn 
canolbwyntio ar ei gryfderau a’i rinweddau ei hun, ond ar y cyfan, disgwylir i’r 
gweithgaredd greu mwy o effaith, gyda gwerth cyfwerth hysbysebu 
amcangyfrifol cyfunol o £550,000.  

Prosiect Gogledd-Ddwyrain Cymru  

Mae’r 3 chyrchfan yng ngogledd-ddwyrain Cymru wedi dod at ei gilydd i 
ddatblygu ac ymestyn cynllun cennad twristiaeth sydd ar gael i fusnesau 
twristiaeth yn yr ardal. Mae’r cynllun cennad yn ffordd ddibynadwy o sicrhau 
bod yr holl wahanol aelodau o’r diwydiant twristiaeth yn canolbwyntio ar 
ddarparu croeso cynnes a neilltuol i ymwelwyr. Bydd y 3 phartner hefyd yn 
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defnyddio’r cyllid hwn i ategu eu deunydd marchnata ac i gryfhau brand (hollol 
wych) gogledd-ddwyrain Cymru.    

Bydd y cyllid hefyd yn cynorthwyo partneriaid i gymryd rhan weithredol gyda 
phobl ifanc yn yr ardal, er mwyn eu hannog i ymuno â’r diwydiant twristiaeth. 
Gan weithio mewn partneriaeth â myfyrwyr lleol, bydd y prosiect hwn hefyd o 
gymorth i wella gwasanaethau gwybodaeth i ymwelwyr yn yr ardal.   

Yn olaf, mae Safle Treftadaeth y Byd Dyfrbont a Chamlas Pontcysyllte yn un 
o brif gynhyrchion twristiaeth yn rhyngwladol. Bydd rhan o gyllid RTEF yn cael 
ei wario ar gyfer sicrhau bod eu gwefan yn cael ei diweddaru ac yn llwyr 
weithredol. Disgwylir i’r prosiect hwn gynyddu 10% ar nifer yr ymwelwyr â’r 
safle.  

Mentrau Rhanbarthol Gogledd Cymru  

Mae 3 elfen i’r prosiect hwn, a arweinir gan Dwristiaeth Gogledd Cymru ar ran 
y 6 chyrchfan. Mae’r prosiect cyntaf yn targedu’r grŵp marchnad deithio, ac 
mae’n cynnwys cyfuno teithiau thematig a chynhyrchu busnes ar gyfer y 
rhanbarth mewn sioeau diwydiant teithio. Yr ymgyrch Diwrnodau Gwych Allan 
yw’r ail brosiect a fydd yn cefnogi Twristiaeth Gogledd Cymru i gynhyrchu a 
dosbarthu mwy na 2,000 o daflenni i Ogledd-orllewin Lloegr a Chanolbarth 
Lloegr. Mae’r daflen yn darparu gwybodaeth benodol am ddiwrnodau allan 
yng ngogledd Cymru, gan dargedu teuluoedd egnïol a chyplau hŷn dros y ffin 
sy’n hoffi antur. Mae’r prosiect olaf yn canolbwyntio ar gynhyrchu mwy o 
fusnes ar y cynhyrchion gardd yng ngogledd Cymru. Bydd cyfuniad o 
weithgaredd ymgyrchu, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol a dosbarthu 
taflenni, yn ategu wythnos gyfan o ŵyl gardd a gynllunnir ar gyfer diwedd 
gwanwyn 2016. 

Ar y cyfan, disgwylir i’r prosiect hwn sicrhau gwerth £75 mil o sylw mewn 
hysbysebion, yn y wasg, a chysylltiadau cyhoeddus ar gyfer y rhanbarth.    

Cyrchfan Môn  

Bydd y prosiect hwn yn cefnogi cynhyrchu oddeutu 10,000 copi o ganllaw 
newydd ar gyfer traethau, gyda gwybodaeth a dehongliad ategol mewn prif 
leoliadau traeth strategol. Ynghyd â hyn, bydd pwyntiau gwybodaeth yn cael 
eu datblygu i ymwelwyr mewn canolfannau allweddol, er mwyn darparu 
profiad cyson i ymwelwyr. O ran cefnogaeth farchnata, bydd y cyllid hwn 
hefyd yn cael ei wario ar ddatblygu blog ‘Gorau Môn’, sy’n rhoi lle blaenllaw i’r 
bwyd lleol, ynghyd a gwybodaeth arall am y cyrchfan. Nod yr ymgyrch yw 
cynyddu 15% ar nifer y dilynwyr cyfryngau cymdeithasol ac ymweliadau â’r 
wefan. Bydd y farchnad dwristiaeth ym Môn yn elwa ar y cyfle i ymweld â  
phrif leoliadau twristiaeth yn rhan o daith dysgu.    

Cyrchfan Conwy  

Mae Cyrchfan Conwy wedi defnyddio ei gyllid RTEF ar gyfer datblygu 
ymgyrch farchnata integredig, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, 
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ymgyrchoedd posteri rheilffordd, cystadlaethau a digwyddiadau. Y targed ar 
gyfer y prosiect yw cynyddu 15% ar faint yr ymweliadau â’r wefan a 
chynhyrchu 500 mwy o ‘hoffi’ ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd Conwy yn 
cynhyrchu fideo o ansawdd uchel o’r ardal, i’w ddefnyddio yn ei hymgyrch 
farchnata ar-lein, a bydd hefyd yn anelu at gofrestru 200+ o fusnesau i 
ddefnyddio ‘Cerdyn Conwy’. Gan dargedu’r Almaen, sef un o brif 
farchnadoedd Cymru, bydd Conwy hefyd yn dechrau ar brosiect efeillio digidol 
newydd â chyrchfannau penodol yn yr Almaen, gyda’r nod o gael mwy o 
ymweliadau o’r Almaen â gwefan Cyrchfan Cymru.      

Cyrchfan Gwynedd  

Mae Gwynedd wedi derbyn cyllid ar gyfer gwella gwefan Mynyddoedd ac 
Arfordir Eryri, a fydd yn golygu y gall ymwelwyr fynd iddi trwy ffonau clyfar a 
thabledi. Byddant hefyd yn targedu mwy na 2000 o weithredwyr yn y 
rhanbarth, er mwyn tynnu sylw at y cynnig antur/awyr agored a threftadaeth 
yn yr ardal a chyfleoedd busnes sy’n deillio o’r ymgyrch Blwyddyn Antur. I 
gyd-fynd â hyn, caiff rhwydwaith beicio ffyrdd newydd ei ddatblygu a’i 
hyrwyddo ar draws Gwynedd a Chonwy. 
 
 


