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Arweiniad ar Gyllid y CDG 
 
Beth yw'r CDG? Rhaglen saith mlynedd o weithgareddau a gynhelir rhwng 2014 a 2020 yw 
Cynllun Datblygu Gwledig (CDG) Cymru. Fe'i noddir gan yr Undeb Ewropeaidd drwy Gronfa 
Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Ariennir y CDG ar y cyd gan Lywodraeth 
Cymru ac mae'n rhaid iddo fynd i'r afael â'r amcanion polisi allweddol a bennir ar lefel yr UE 
drwy strategaeth Ewrop 2020 a phrif strategaethau Llywodraeth Cymru, yn fwyaf nodedig y 
Rhaglen Lywodraethu.   
 

Yr ymagwedd LEADER: Bydd oddeutu 5% o holl ddyraniad y CDG ar gyfer prosiectau 
LEADER. Mae gan brosiectau LEADER egwyddor o'r gwaelod i fyny lle caiff yr arian ei 
weinyddu gan Grwpiau Gweithredu Lleol (GGLl) a'i ddefnyddio i ariannu prosiectau cymunedol 
blaengar. Mae GGLl yn cynnwys cynrychiolwyr lleol o'r sectorau cyhoeddus a phreifat a'r 
trydydd sector ac yn cwrdd yn rheolaidd i drafod cynnydd y prosiectau. Mae GGLl hefyd yn 
gyfrifol am lunio Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl), dogfen sy'n tynnu sylw at anghenion 
penodol yr ardal leol ac yn nodi'r blaenoriaethau strategol sy'n sail i'r modd y clustnodir cyllid 
LEADER.  
 

Themâu LEADER: Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi fframwaith eang o opsiynau thematig 
ar gyfer y CDG nesaf, gyda GGLl yn cael dewis mwy nag un opsiwn i adlewyrchu anghenion 
eu hardal. Bydd hyn yn sicrhau bod adnoddau LEADER yn cyd-fynd â'r blaenoriaethau 
allweddol heb amharu ar waith y GGLl fel offeryn llywodraethu, gan alluogi cymunedau i 
gyfrannu at arloesedd a'i ysgogi ar lawr gwlad. Rhaid i weithgareddau dan LEADER fod yn 
gysylltiedig ag un o'r pum thema LEADER yng Nghymru: 

 

1. Ychwanegu gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol:  Byddai 
prosiectau dan y thema hon yn cynnwys unrhyw weithgaredd a fyddai'n annog preswylwyr 
lleol i gymryd ymagwedd actif at wella eu hamgylchedd lleol a/neu hyrwyddo mwy o 
dwristiaeth. 
 

2. Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr:  
Dan y thema hon, bydd prosiectau'n gweithio at greu amgylchedd llawn menter sy'n cynnal 
ac yn annog twf mentrau bach a chymdeithasol newydd a rhai presennol yn CNPT wledig.  
 

3. Archwilio ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol:  Gyda mwy a 
mwy o bwysau ar gyllidebau awdurdodau lleol, mae mwy o angen nag erioed i ganfod 
ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau a gyflwynwyd yn gyhoeddus yn y gorffennol nad 
ydynt yn ofyniad statudol. Bydd prosiectau sy'n dod dan y categori hwn yn galw am 
ymagweddau newydd ac arloesol.  
 

4. Ynni adnewyddadwy i gymunedau:  Dan y thema hon, bydd prosiectau'n mwyafu'r 
potensial o economi werdd yn CNPT, gan gynnwys peilota ac annog gosod technoleg ynni 
adnewyddadwy i gyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy ardaloedd gwledig. 
 

5. Manteisio ar dechnoleg ddigidol:  Wrth barhau i gyflwyno band eang hynod gyflym, mae 
cyfle gwych i gymunedau gwledig CNPT ddefnyddio'r adnodd hwn i dderbyn y budd mwyaf 
ohono. Bydd angen i brosiectau annog a chefnogi preswylwyr o bob oedran i fod yn hyfedr 
a hyderus wrth ddefnyddio TGCh i gael gwasanaethau ar-lein a helpu i leihau'r materion 
cludiant ac ynysu sy'n gysylltiedig ag ardaloedd gwledig. Yn yr un modd, gellid cynghori a 
chynorthwyo busnesau a mentrau cymdeithasol i ddefnyddio TGCh i ddarparu 
gwasanaethau ar-lein a marchnata eu busnes mewn modd cost-effeithiol.  
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Pwy sy'n gymwys?  Er mwyn bod yn gymwys i dderbyn cyllid LEADER, mae angen i 
ymgeiswyr weithredu mewn wardiau gwledig yn CNPT. Dangosir y rhain yn y diagram isod:  

 
 
Yn ogystal â bod o fewn ffiniau gwledig CNPT, mae nifer o reoliadau eraill. Dylai'r sefydliadau 
fod yn un o'r mathau canlynol:  
 

 Grwpiau cymunedol cyfansoddedig   Partneriaethau 

 Mentrau cymdeithasol  Ymddiriedolaethau  

 Rhwydweithiau busnes   Sefydliadau sector gwirfoddol a 
chyhoeddus  

 

Pwysig:  Rhaid i'r sawl sy'n cyflwyno cais ar ran prosiect allu sicrhau arian cyfatebol cyfwerth 
ag o leiaf 20% o holl gost y prosiect. Ni all hyn ddod o ffynhonnell Ewropeaidd arall, oherwydd 
problemau dyblygu.  
 

Themâu'r SDLl (Strategaeth Datblygu Lleol): Mae'r GGLl yng Nghastell-nedd Port Talbot, 
"Adfywio CNPT" wedi cytuno ar 4 thema strategol y dylai prosiectau posib gyd-fynd â hwy, sef:  
 

1. CNPT Mentrus:  Creu amgylchedd mentrus sy'n cynnal ac yn annog twf busnesau 
cymdeithasol a bach newydd a phresennol yn CNPT. 

 

2. CNPT Effeithlon: Mwyafu potensial yr economi werdd yn CNPT, gan gynnwys datblygu 
pob agwedd ar ynni adnewyddadwy yn y gymuned.  

 

3. CNPT Hygyrch:  Gwella hygyrchedd gwasanaethau sylfaenol, gan ystyried ffyrdd newydd, 
blaengar a chynaliadwy o gefnogi cymunedau i oresgyn rhwystrau.  
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4. CNPT Bywiog:  Adeiladu ar asedau ffisegol, cymdeithasol a diwylliannol unigryw CNPT, 
gan wella delwedd CNPT fel lle da i fyw a gwneud busnes ynddo gyda chymunedau 
bywiog a chynaliadwy ac ansawdd bywyd uchel.  


