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Effaith cyllid 
Ewropeaidd  
yng Nghymru 
Sut gwnaeth mudiadau gwirfoddol  
ddefnyddio cyllid yr UE i greu newid  
parhaol i bobl a chymunedau Cymru.



Rhagair
Tom Jones, Is-lywydd CGGC 

Mae degawdau o ddirywiad economaidd, mewn 
ardaloedd diwydiannol a gwledig, wedi arwain 
at lawer o heriau cymdeithasol yng Nghymru. 
Fel rhan o ymdrech benderfynol i adfywio’r 
cymunedau hyn, dosbarthwyd cyllid wedi’i 

dargedu gan yr UE trwy Lywodraeth Cymru i’r ardaloedd 
mwyaf difreintiedig. Er mwyn cyflawni hyn, gwnaeth y 
llywodraeth leol a chenedlaethol, ochr yn ochr â chyllidwyr 
eraill fel CGGC a’r Loteri, weithio gyda mudiadau gwirfoddol 
a busnesau cymdeithasol.

Mae prosiectau a gyllidwyd gan yr UE ac a redwyd gan y 
sector gwirfoddol, fel y rheini a ddangosir yn yr adroddiad 
hwn, wedi cael effaith fawr ar y bobl leiafrifol ‘anodd eu 
cyrraedd’ ac agored i niwed y maen nhw’n eu cynorthwyo. 
Mae’r rhaglenni cyllido hyn, er nad oeddent yn hawdd eu 

cyrchu ar brydiau, hefyd wedi bod yn hynod o fuddiol i’r 
sector gwirfoddol a’i ddatblygiad.

Diolch i gefnogaeth gan CGGC, y Cynghorau Gwirfoddol Sirol, 
Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru a Rhwydwaith Gwledig 
Cymru, mae’r rhan y mae mudiadau gwirfoddol wedi’i 
chwarae yng nghyllid yr UE wedi dysgu sgiliau iddynt a fydd 
yn eu galluogi i barhau i ddarparu ymyraethau ystyrlon ar 
gyfer y cymunedau y maen nhw’n eu cynorthwyo.

Cafodd y fframwaith cydweithio ac ymddiried yng Nghymru 
ei edmygu a’i gopïo gan lawer o fudiadau cymdeithas sifil 
ledled yr UE a oedd yn rheoli eu rhaglenni eu hunain. Mae 
angen i’r etifeddiaeth hon – y broses o ddysgu o’n gilydd yng 
Nghymru, gweddill y DU ac Ewrop – barhau ym mha bynnag 
cydberthynas y byddwn yn ei chreu yn y dyfodol.
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Delwedd Clawr: Cyd-gyfarwyddwr y Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid Cymru (EYST), Helal yn eu canolfan gymunedol  
yn Abertawe. Gwnaeth prosiect Cynhwysiant Gweithredol EYST helpu pobl ifanc Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol i mewn i gyflogaeth 



Cyflwyniad
Dros gyfnod a gwmpasodd 20 mlynedd, gwnaeth mudiadau 
gwirfoddol effaith enfawr ar draws amrediad o faterion 
cymdeithasol yng Nghymru diolch i Gronfeydd Strwythurol 
Ewropeaidd.

Trwy’r tair rhaglen gyllido, yn dechrau yn 2000, cyflwynodd  
y sector gwirfoddol brosiectau hanfodol a gefnogodd pobl  
a chymunedau, a mynd ati’n weithredol i lywio polisi a  
dyluniad y rhaglenni eu hunain.

Bu modd i fudiadau gwirfoddol nad oedd o bosibl â’r capasiti  
na’r wybodaeth dechnegol yn draddodiadol i gael gafael  
ar y math hwn o gyllid ddangos eu gallu drwy weithio  
gydag CGGC a chyrff cymorth eraill. Gwnaeth hyn sicrhau  
bod cyllid yn cyrraedd mudiadau â gwybodaeth ac  
arbenigedd lleol, gan wirioneddol gefnogi’r cymunedau  
a oedd ei angen.

Bydd yr adroddiad hwn yn amlygu sut y gallodd mudiadau 
gwirfoddol yng Nghymru, drwy eu cysylltiad â phrosiectau a 
gyllidwyd gan Ewrop, gyfrannu at amcanion polisi ehangach,  
gan gynnwys:

  datblygu cydraddoldeb, dileu gwahaniaethu a meithrin 
cynhwysiant 

  gwella cyfleoedd a rhagolygon cyflogaeth i bobl ddifreintiedig 

  cynorthwyo mentrau cymdeithasol i dyfu a datblygu eu nodau 
elusennol 

  mynd i’r afael â materion ecolegol a thwf economaidd mewn 
modd sy’n gyfrifol ar lefel gymdeithasol ac amgylcheddol 
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Meithrin cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant 
Mae cyllid Ewropeaidd wedi bod yn sbardun pwysig i hyrwyddo cydraddoldeb, 
hawliau dynol a chynhwysiant yng Nghymru dros y 25 mlynedd ddiwethaf. 
Mae symiau mawr o gyllid – yn enwedig drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop – 
wedi galluogi mudiadau gwirfoddol i gefnogi pobl ddifreintiedig, cymunedau 
ar yr ymylon a phobl o bob oed sy’n wynebu tlodi ac allgau cymdeithasol.
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Meithrin cydraddoldeb, 
amrywiaeth a 
chynhwysiant 
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   Gwnaeth mudiadau gwirfoddol ehangu cyrhaeddiad cyllid 
Ewropeaidd yng Nghymru diolch i’w cydberthnasau agos â 
grwpiau sy’n aml heb gynrychiolaeth ddigonol neu’n aml 
heb eu clywed 

   Roedd mudiadau arbenigol yn y sector gwirfoddol mewn 
sefyllfa unigryw i gefnogi cymunedau amrywiol Cymru. 
Trwy’r arbenigedd a’r ymddiriedaeth yr oedd gan y grwpiau 
yr oeddent yn eu cynrychioli ynddynt, bu modd iddynt 
ddarparu cymorth wedi’i deilwra na allai gwasanaethau 
cyhoeddus traddodiadol ei gyflenwi. Cafodd unigolion a allai 
fod wedi syrthio drwy’r bylchau oherwydd eu cefndiroedd, 
galluoedd neu gredoau’r cymorth yr oeddent ei angen drwy 
brosiectau a gyllidwyd gan Ewrop yn lle hynny

   Mae’r Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid 
(EYST) yn enghraifft o un o’r lliaws o brosiectau a 
hyrwyddodd gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant 
gan ddefnyddio cyllid Ewropeaidd. Gwnaeth EYST redeg 
prosiectau Cynhwysiant Gweithredol a gyllidwyd gan 

Gronfa Gymdeithasol Ewrop a defnyddio eu harbenigedd 
i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth â chymorth ar gyfer pobl 
ifanc Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol 

   Un o gryfderau Cronfeydd Cymdeithasol Ewrop oedd y 
‘themâu trawsbynciol’, sef set o egwyddorion a gafodd ei 
chynnwys ym mhob gweithrediad a gyllidwyd. Llwyddodd 
y sector gwirfoddol i ddatblygu cydraddoldeb, amrywiaeth 
a chynhwysiant drwy’r thema drawsbynciol, ‘cyfle cyfartal 
a phrif ffrydio rhywedd’, a gafodd ei hymwreiddio o fewn 
dyluniad a chyflawniad prosiectau

   Bu modd i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru gydag 
arbenigedd arbenigol gyfrannu hefyd at ddatblygiad 
y themâu trawsbynciol dros y blynyddoedd. Gwnaeth 
Chwarae Teg, er enghraifft, chwarae rôl bwysig yn y  
thema cyfle cyfartal a phrif ffrydio rhywedd 

Prif effeithiau



Diolch i gyllid gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, mae 
Chwarae Teg wedi treulio’r pum mlynedd ddiwethaf yn 
gweithio gyda menywod ar hyd a lled Cymru i fagu eu 
hyder ac i adnabod a datblygu eu sgiliau. Gwnaeth yr 
elusen hefyd weithio gyda busnesau i’w hannog i nodi  
rhai o’r rhwystrau yn eu mudiadau eu hunain ac annog  
mwy o fenywod i ymuno â’u gweithlu.

‘Pan rydyn ni’n edrych ar gyllid,’ meddai Karen, Partner 
Datblygu Dysgu ar brosiect Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg, 
‘yn enwedig o ran cydraddoldeb rhwng y rhywiau, mae 
angen ei ganolbwyntio, mae angen ei dargedu ac mae 
angen iddo ymwneud ag anghenion a phrofiadau menywod.’

Llwyddodd Dee, un o gyfranogwyr y prosiect, oresgyn ei 
diffyg hyder a mynd â’i gyrfa i’r lefel nesaf gyda swyddi 
yn y Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol a Thriniaeth Deg i 
Fenywod Cymru ar ôl cymryd rhan yn y rhaglen.

Defnyddiodd Cenedl Hyblyg 2 Chwarae Teg Gronfa Gymdeithasol Ewrop i roi’r  
help llaw oedd ei angen ar Dee i fynd â’i gyrfa i’r lefel nesaf.

Astudiaeth achos: Chwarae Teg
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De: Karen, Partner Datblygu Dysgu yn  
Chwarae Teg, yn mynychu cyfarfod ar-lein

‘Nid oedd gennyf lawer o hyder 
pan gerddais i mewn i’r cwrs 
hwnnw’n gyntaf,’ meddai Dee. 
‘A gadawais yn teimlo’n hyderus 
iawn, yn gwbl hunanymwybodol. 
Roeddwn i’n gwybod pa sgiliau 
oedd gennyf, pa sgiliau oedd  
ar goll, ac yn gwybod nad  
oedd y sgiliau coll hynny’n 
wendid mawr nac yn nam  
ar fy nghymeriad.’

CYFRANOGWR, DEE
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Elfen allweddol o brosiect Cynhwysiant Gweithredol  
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar (WCfDP) oedd cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth â chymorth i bobl fyddar.

‘Roedden ni’n gallu rhoi rhywun mewn swydd a’i alluogi i 
wneud y swydd honno heb risg i’r cyflogwr,’ meddai Gaye, 
Swyddog Prosiect WCfDP. ‘Mae hynny’n cefnogi’r cyflogwr 
i sylweddoli y gall pobl fyddar, pan fyddwch chi’n rhoi 
popeth yn ei le, ein bod ni’n gallu gwneud hyn.’

Rhedodd WCfDP gynllun gyda Thrafnidiaeth Cymru a 
fu’n gymaint o lwyddiant fel y bu modd iddynt gyflwyno 
achos busnes i reolwyr a diogelu swyddi parhaol i’r tri 
chyfranogwr cysylltiedig.

Dywedodd un o’r cyfranogwyr, Ellie, `Rwy’n teimlo’n 
ymlaciedig iawn, mae fy ngwaith i’n ffantastig, rwyf wedi cael 
fy hyfforddi’n dda. Yn fyddar neu’n drwm eu clyw, mae’r ddwy 
garfan yn gallu gwneud yr un swydd ag unrhyw unigolyn sy’n 
clywed... Os caiff eu hanghenion cyfathrebu eu cefnogi, yna 
gall pawb wneud yr un swydd, d’oes dim gwahaniaeth.’

‘Cyhyd â bod gwahaniaethu’n parhau, mae pobl wastad 
yn mynd i fod angen y sector gwirfoddol’, meddai Gaye, 
‘oherwydd nhw yw’r rhai sy’n cefnogi pobl â gwahaniaethau.’

Defnyddiodd Cyngor Cymru i Bobl Fyddar gyllid Cynhwysiant Gweithredol i brofi  
y gall pobl fyddar wneud y swydd gystal ag unrhyw un arall.

Astudiaeth Achos:  
Cyngor Cymru i Bobl Fyddar
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Delwedd: Cyfranogwr o’r prosiect, Ellie (de)  
yn siarad â Helen, ei chydweithiwr yng nghwmni Trafnidiaeth  

Cymru (canol), gyda chymorth ei dehonglydd (chwith)



Datblygu  
sgiliau a  
chyflogaeth 
Gwnaeth mudiadau gwirfoddol yng Nghymru ddefnyddio cyllid Ewropeaidd i 
gyllido rhai o’r bobl dlotaf a mwyaf difreintiedig mewn cymdeithas. Rhedodd 
y sector brosiectau a helpodd pobl i ddod o hyd i gyflogaeth ystyrlon neu i 
ddatblygu sgiliau a fu’n gam allweddol ar eu taith gyflogaeth.
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Datblygu  
sgiliau a  
chyflogaeth 
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  Darparodd prosiectau Cynhwysiant Gweithredol gymorth wedi’i 
deilwra trwy broses dau gam. I’r rheini a oedd angen y cymorth 
mwyaf, gallai hyn olygu helpu i fagu hyder neu sgiliau ‘meddal’ 
eraill, a chafodd cyfleoedd cyflogaeth â chymorth eu darparu ar 
gyfer y rheini a oedd yn barod i ddechrau gweithio 

  Ers 2015, mae mwy na 180 o fudiadau amrywiol wedi eu cyllido 
drwy’r gronfa Cynhwysiant Gweithredol, gan gefnogi dros 23,000 
o bobl ddifreintiedig i symud i mewn i waith neu tuag at y byd 
gwaith, a’r rhan fwyaf o’r cyfranogwyr wedi adrodd yn gyson 
eu bod wedi cael profiadau a buddion cadarnhaol. Rhoddodd y 
gronfa Cynhwysiant Gweithredol dros £30 miliwn mewn arian 
grant i fudiadau gwirfoddol yng Nghymru, a cyfrifwyd hefyd fod 
‘adenillion cymdeithasol o fuddsoddi’ o oddeutu £3.37 o fudd yn 
cael ei gynhyrchu am bob £1 a wariwyd* 

  Un o’r themâu trawsbynciol a ymwreiddiwyd yn nyluniad yr  
holl brosiectau a rhaglenni a gyllidwyd drwy’r Cronfeydd 
Strwythurol Ewropeaidd oedd ‘Trechu tlodi ac allgau 
cymdeithasol’

Prif effeithiau

*Cyfrifiad wedi ei gymryd o’r gwerthusiad annibynnol o’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

  Gwnaeth rôl CGGC fel Corff Cyfryngol ganiatáu i ni bontio’r 
bwlch rhwng sector gwirfoddol Cymru a chyllid Ewropeaidd, 
rhywbeth a oedd yn allweddol i lwyddiant y rhaglenni. 
Gwnaeth y Corff Cyfryngol - yr unig gorff sector gwirfoddol 
o’i fath - ganiatáu i gyllid gyrraedd mudiadau gwirfoddol 
a oedd â’r arbenigedd angenrheidiol i gyflawni prosiectau 
cyflogaeth effeithiol, grwpiau nad oedd â’r capasiti na’r 
wybodaeth dechnegol yn draddodiadol i gael gafael ar 
gyllid o’r fath

  Yn eu tro, gwnaeth mudiadau gwirfoddol, drwy’r Corff 
Cyfryngol, helpu i ddylanwadu ar gyfeiriad a dyluniad y 
rhaglenni cyllido eu hunain, gan sicrhau eu bod yn addas i’r 
diben i ddarparu gwasanaethau ar gyfer y rheini a oedd eu 
hangen fwyaf 

  Gwnaeth Cronfa Cynhwysiant Gweithredol CGGC helpu 
mudiadau gwirfoddol i gefnogi rhai o’r bobl fwyaf agored i 
niwed mewn cymdeithas, y rheini a oedd bellaf o’r farchnad 
lafur, gan gyrraedd pobl a allai fod wedi syrthio drwy’r 
bylchau fel arall 

https://wcva.cymru/cy/gall-llwyddiant-cynhwysiant-gweithredol-fod-yn-dempled-ar-gyfer-y-dyfodol/
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Delwedd: Ceri ar lawr ffatri ailosod dodrefn yr 
MTIB (Sefydliad y Deillion Merthyr Tudful), rhan 

o’u prosiect Cynhwysiant Gweithredol



Astudiaeth achos:  
Change Grow Live
Gwnaeth Change Grow Live fanteisio ar gyllid Ewropeaidd i helpu Anusha i addasu  
i fywyd mewn gwlad newydd, i fagu hyder yn ei sgiliau ac i gael cyflogaeth.

Cysylltodd Llywodraeth Cymru â Change Grow Live yn 
2016 i redeg rhaglen ymyrraeth gyflogaeth oherwydd eu 
harbenigedd mewn cefnogi cymunedau ethnig lleiafrifol  
a mudol.

‘Mae cymaint o wybodaeth allan fan’na sy’n anodd iawn 
cael gafael arni os ydych chi’n dod i mewn i’r wlad o 
dramor’ meddai Helen, Rheolwr Rhaglen Gwasanaeth 
Cyflogadwyedd Cymru yn Change Grow Live. ‘Os ydych chi’n 
lwcus, mae gennych chi bobl y gallwch chi eu gofyn, ond os 
nad ydych chi’n lwcus, yna dydych chi ddim yn gwybod at 
bwy i fynd, i ddod o hyd i’r stwff yma.’

Symudodd Anusha i Gymru o India gyda lliaws o raddau a 
CV trawiadol, ond roedd hi’n cael anhawster meddwl beth 
i’w wneud nesaf ar gyfer ei gyrfa.

‘Collais fy hyder ac roeddwn i’n amau fy sgiliau Saesneg, yn 
ofni na allwn ni fynd drwy bopeth draw fan hyn,’ meddai 
Anusha. ‘Ond rwyf wedi dysgu cymaint o Change Grow Live, 
mae’n rhoi’r hyder i chi a gallwch chi dyfu yn eich gyrfa a 
mynd yn bell.’

14

Effaith cyllid  
Ew

ropeaidd  
yng N

ghym
ru 



De: Helen, Rheolwr Rhaglen 
Gwasanaeth Cyflogadwyedd Cymru 

yn swyddfeydd Change Grow Live 

Uchod: Helen yn siarad ag Anusha, un o’r 
cyfranogwyr a gymerodd ran yn rhaglen 
gyflogadwyedd Change Grow Live
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Tyfu busnes 
cymdeithasol 
Ers 2000, mae Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd wedi’u defnyddio’n 
llwyddiannus i ysgogi twf a datblygiad y sector mentrau cymdeithasol yng 
Nghymru. Mae Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop wedi galluogi mudiadau 
fel Cwmpas ac CGGC i gefnogi busnesau cymdeithasol newydd a phresennol 
gyda chyngor busnes arbenigol a chymorth ariannol hygyrch, gan hyd yn 
oed droi buddsoddiad yr UE yn ffynhonnell o gyllid sy’n cael ei hailgylchu a’i 
hailfuddsoddi yn y sector.
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  Bydd buddsoddiad cychwynnol o £2.7 miliwn yn 2006 i 
gyflwyno cymysgedd o opsiynau cyllid cyfunol i gefnogi 
mentrau cymdeithasol yng Nghymru y tu hwnt i ddiwedd  
cyllid Ewropeaidd. Mae tîm Buddsoddiad Cymdeithasol  
Cymru CGGC wedi ailgylchu ac ail-fuddsoddi’r arian i mewn  
i gronfa fenthyg barhaus

  Cymysgedd arloesol ac unigryw o grant a chymorth ad-daladwy, 
a gyllidwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop, oedd y Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol, a dyluniwyd 
hi i alluogi busnesau cymdeithasol yng Nghymru i dyfu a chreu 
cyfleoedd gwaith. Dros y blynyddoedd, mae wedi helpu i gyllido 
amrywiaeth eang o weithgareddau a busnesau cymdeithasol, fel 
galerïau, cychod sy’n darparu cyfleoedd dysgu amgen a siopau 
sy’n cefnogi llwybrau beicio mynydd sy’n eiddo i’r gymuned 

  Yn union mor arloesol, gwnaeth y Gronfa Datblygu Asedau 
Cymunedol gefnogi busnesau cymdeithasol a oedd eisiau 
dod ag ased, fel llyfrgell, tafarn neu neuadd gymunedol o dan 
berchnogaeth cymuned. Gwelwyd pobl yn gweithredu dros 
eu cymuned leol, fel achub tafarndai rhag bod yn segur neu 
uwchraddio cyfleusterau canolfannau hamdden lleol i’w  
helpu i barhau i redeg 

Prif effeithiau

£4.8m
Cyllid a  

ddyfarnwyd

59
Nifer y busnesau 
cymdeithasol a 

gafodd fudd 

282
Swyddi a 
grëwyd

  Gwnaeth Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol a Chronfa 
Datblygu Asedau Cymunedol CGGC ddyfarnu £4.8 miliwn ar 
draws 59 o fusnesau cymdeithasol 

  Bu modd i’n tîm Buddsoddiad Cymdeithasol Cymru weithio 
mewn partneriaeth â mudiad Cwmpas, gan gyfuno arbenigedd 
mewn cynghori busnesau cymdeithasol gyda’n profiad 
blaenorol o reoli cyllid i wireddu syniadau mudiadau. Mae 
wedi bod yn ffordd unigryw ac effeithiol o gael adenillion 
cymdeithasol ac ariannol o fuddsoddi 

Cronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol &  
Cronfa Datblygu Asedau Cymunedol CGGC



Cafodd Awesome Wales gyllid trwy’r Gronfa Tyfu Busnesau 
Cymdeithasol (SBGF), a reolwyd gan dîm Buddsoddiad 
Cymdeithasol Cymru CGGC. Mae’r cyllid wedi cynorthwyo’r 
mudiad i agor tair siop ddiwastraff ledled De Cymru, ac 
maen nhw wedi dod yn hyb go iawn i’r gymuned leol, gan 
wneud siopa moesegol yn fforddiadwy.

Mae’r siopau yn caniatáu i bobl lenwi eu cynhwyswyr eu 
hunain â phethau fel reis, pasta, perlysiau a sbeisys, hylif 
golchi llestri a phethau ymolchi, yn hytrach na defnyddio 
deunydd pecynnu plastig gwastraffus. Caiff yr elw o’r siopau 
ei ail-fuddsoddi wedyn mewn grwpiau a gweithgareddau 

cymunedol, gan ddod â phobl o’r gymuned leol ynghyd i 
gysylltu â’i gilydd a chefnogi ei gilydd drwy fentrau fel eu 
grŵp Eco Famau.

‘Mae gweld pobl yn dod yn ôl aton ni, dro ar ôl tro, yn 
gwneud i ni deimlo’n falch iawn; maen nhw’n ymddiried 
ynom ni i fod yn Hyb Cymunedol iddyn nhw,’ meddai 
Cyfarwyddwr Awesome Wales, Amy.

Cyllidwyd yr SBGF gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop.

Mae Awesome Wales wedi dod yn hyb hanfodol i’r gymuned ers i gyllid yr UE eu galluogi i 
agor cyfres o siopau diwastraff.

Astudiaeth achos: Awesome Wales
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De: Cyfarwyddwr Awesome Wales, Amy, yn 
cael help llaw mewn bore coffi Eco Famau 

prysur yn y Barri 

‘Ni fydden ni ble r’yn ni nawr heb 
ein costau sefydlu cychwynnol, 
y cyngor a gawsom ni gan CGGC 
a’r gefnogaeth a gawsom ni wrth 
gynllunio’r busnes.’

CYFARWYDDWR AWESOME  
WALES, AMY 
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Yn gweithredu’n wreiddiol o letyau cŵn masnachol a 
chartrefi maeth, gwelodd Hope Rescue gyfle i ehangu’r 
hyn roeddent yn ei wneud a mynd i’r afael â gwir achosion 
perchenogaeth cŵn anghyfrifol, yn hytrach nag ymdrin â’r 
canlyniadau yn unig.

Er mwyn cynyddu effaith y mudiad, gwnaeth Cwmpas - a 
gyllidwyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop i gynnig 
cymorth busnes i fentrau cymdeithasol - helpu Hope 
Rescue i sefydlu braich fasnachu yr oeddent yn ei pherchen 
yn llwyr. Trwy prosiect Busnes Cymdeithasol Cymru, 
Rhoddodd Cwmpas arweiniad ar TAW, cyngor ar adnoddau 
dynol a marchnata a chymorth gyda datblygu cynaliadwy i 
Hope Rescue.

Gyda help Cwmpas, llwyddodd Hope Rescue i gael cyllid 
drwy’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol (SBGF), a 
reolwyd gan CGGC, a gwnaeth hyn eu galluogi i ddenu 
cyllid masnachol arall a phrynu eu canolfan achub eu 
hunain yn Llanharan.

Gwnaeth cyllid yr SBGF eu galluogi hefyd i gyflogi saith 
aelod newydd o staff i weithio yn y ganolfan. Ers hyn, mae’r 
mudiad wedi mynd o nerth i nerth a, bellach, mae’n un o’r 
prif ddarparwyr gwasanaeth cofleidiol a lles anifeiliaid yng 
Nghymru.

Mae Hope Rescue wedi tyfu o elusen leol fechan a oedd yn cynorthwyo cŵn coll, wedi’u 
gadael a’u hesgeuluso, i fod yn fusnes cymdeithasol sy’n ffynnu, gyda’i ganolfan achub ei 
hun sy’n cynnig gwasanaethau holistaidd ledled De Cymru.

Astudiaeth achos: Hope Rescue
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Delwedd: Cafodd Hope Rescue gymorth busnes gan 
fudiad Cwmpas i agor eu canolfan achub eu hunain



Rhoi datblygiad 
cynaliadwy ar waith
Un o brif nodau trosfwaol polisïau’r UE ers mwy nag 20 mlynedd yw 
Datblygu cynaliadwy, ac mae hwn wedi’i ymwreiddio yn y gwaith o ddylunio 
a chyflwyno Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd. Gwnaeth y cyllid alluogi 
mudiadau gwirfoddol i gyflawni prosiectau a oedd yn mynd i’r afael â 
materion ecolegol a thwf economaidd mewn modd cymdeithasol ac 
amgylcheddol gyfrifol. 
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Rhoi datblygiad 
cynaliadwy ar waith

23

Eff
ai

th
 c

yl
lid

  
Ew

ro
pe

ai
dd

  
yn

g 
N

gh
ym

ru
  

  Mae mudiadau gwirfoddol – yn enwedig mentrau 
cymdeithasol – wedi llwyddo i gyflawni prosiectau ynni 
adnewyddadwy ac ynni effeithlon gyda chyllid Cronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Bu’r prosiectau hyn yn fuddiol 
i’r gymuned, a gwnaethant greu swyddi lleol wrth hybu’r 
symudiad i economi carbon isel. Er enghraifft, prosiect ynni 
morol Menter Môn sy’n creu ynni glân a chyfleoedd gwaith 
ar Ynys Môn 

  Gwnaeth y cyllid hefyd gynorthwyo prosiectau ynni 
cymunedol llai, fel Prosiect Ynni Penderi a aeth ati i osod 
paneli solar ar 650 o gartrefi yn Abertawe, gan eu galluogi i 
greu, storio a defnyddio’u hynni solar eu hunain 

  Mae’r Gronfa Tyfu Busnesau Cymdeithasol wedi cefnogi 
Câr-y-Môr, cymdeithas budd cymunedol a’r fferm fôr 
atgynhyrchiol gyntaf o’i math yng Nghymru o dan 
berchnogaeth cymuned. Gyda thair fferm beilot oddi ar 
Benrhyn Dewi, mae eu busnes o dyfu gwymon a chregyn 
môr wedi arwain at greu 11 o swyddi newydd a gwelliannau 
radical i’r amgylchedd arfordirol 

  Mae datblygu cynaliadwy, thema drawsbynciol, wedi’i 
hymgorffori yn y Cronfeydd Strwythurol Ewropeaidd,  
gan sicrhau bod diogelu’r amgylchedd ac arferion  
adeiladu a gweithio cyfrifol yn cael eu hystyried wrth 
ddylunio prosiectau 

  Gwnaeth mudiadau ddangos eu hymrwymiad i ddatblygu 
cynaliadwy mewn llawer o wahanol ffyrdd, er enghraifft, 
drwy ddatblygu strategaeth cynaliadwyedd amgylcheddol 
neu god eco i’r mudiad. Gwnaethant gyflwyno sesiynau 
codi ymwybyddiaeth a chyrsiau hyfforddi ar ddatblygu 
cynaliadwy, gan edrych ar systemau TGCh arloesol er  
mwyn lleihau’r angen i deithio, gwarchod yr amgylchedd  
ar safleoedd prosiect neu ddefnyddio cyflenwyr lleol

Prif effeithiau



Prosiect yw Morlais sy’n rheoli 35km2 o wely’r môr oddi 
ar arfordir Ynys Gybi yn Ynys Môn. Wedi’i redeg gan fenter 
gymdeithasol Menter Môn, nod y prosiect yw cyflwyno 
budd i gymunedau lleol a’r economi a helpu i fynd i’r 
afael â’r newid yn yr hinsawdd drwy ddefnyddio ynni 
adnewyddadwy i gynhyrchu trydan glân, carbon isel.

‘Wrth i weithredu i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd 
ddod yn fater fwyfwy brys, mae cynhyrchu ynni glân hefyd 
yn dod yn fwyfwy pwysig,’ meddai Gerallt Llywelyn Jones, 
cyfarwyddwr Morlais.

Ar gam cyntaf y prosiect, canolbwyntiodd Menter Môn ar 
gael cydsyniad Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol 
Cymru ac ymgysylltu â’r gymuned a rhanddeiliaid. 
Cyflwynwyd y cais yn hydref 2019 a rhoddwyd cydsyniad  
ym mis Rhagfyr 2021.

Ers hyn, mae’r mudiad wedi derbyn £31 miliwn gan Gronfa 
Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac mae ail gam y prosiect ar 
waith. Bydd Menter Môn yn rhoi’r seilwaith angenrheidiol 
yn ei le nawr er mwyn i ddatblygwyr ‘ynni llanw’ ddefnyddio 
eu technoleg yn y parth hwnnw.

Mae Jones Bros Civil Engineering, cwmni lleol o Ruthun, 
Gogledd Cymru, wedi’i gomisiynu i wneud y gwaith. 

Gwnaeth prosiect ynni’r môr Menter Môn sbarduno’r ymdrech i greu ynni glân a swyddi lleol 
ar Ynys Môn.

Astudiaeth achos: Menter Môn
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De: Prentis gyda chwmni lleol, Jones Bros Civil 
Engineering, yn gweithio ar safle’r is-orsaf ar y tir ar 

gyfer prosiect ynni’r môr Menter Môn, a gyllidwyd 
gan Ewrop 

De: Golygfeydd 
arfordirol o Ynys Lawd 

yn Ynys Môn, lleoliad 
y gosodiad ynni llanw 
dan arweiniad Menter 

Môn
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Bydd y prosiect yn cael ei gyflawni’n raddol, gyda dyfeisiau 
yn cael eu gosod fesul tipyn er mwyn sicrhau nad yw’r 
datblygiad yn cael effaith niweidiol ar fywyd gwyllt y môr.

Mae Magallanes, y datblygwr tyrbin cyntaf a oedd yn 
gysylltiedig â’r prosiect, hefyd wedi sicrhau contract fel 
rhan o gynllun Contractau Gwahaniaeth Llywodraeth y 
DU. Mae’r dyfarniad hwn yn gymeradwyaeth o’r prosiect, 
ac mae’r refeniw gwarantedig yn rhoi Magallanes mewn 
sefyllfa gref i weithio gyda busnesau lleol wrth iddynt 
baratoi i ddatblygu eu technoleg oddi ar arfordir Ynys Môn.



Cyhoeddwyd ym mis Mawrth 2023
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Rhif Elusen Gofrestredig 218093
Cwmni cyfyngedig drwy warant 425299 
Cofrestrwyd yng Nghymru

Papur wedi ei wneud o ffynonellau cynaliadwy

Delwedd: Cyfranogwr ar brosiect Cynhwysiant  
Gweithredol Cymdeithas Gymunedol Gilfach  
Goch yn ymarfer ei sgiliau trin gwallt 


