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Datblygwyd y Cynllun Diwydiannol
ac Economaidd gan Bartneriaeth
Twf Economaidd (EGP) PrifddinasRanbarth Caerdydd (CCR) mewn
cydweithrediad â Chabinet
Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd i bennu cyfeiriad, ac i nodi
a rhoi sylw i’r blaenoriaethau sy’n
wynebu’r rhanbarth. Cynlluniwyd
y Cynllun i fod yn hyblyg, er mwyn
addasu ac ymateb yn well i’r heriau
nerthol fydd yn wynebu’r rhanbarth
dros yr ugain mlynedd nesaf.
Mae’r Cynllun yn amlygu rhai o heriau
cynhyrchiant economaidd y rhanbarth
ac mae’n cadarnhau prosiectau y
gellir eu haddasu ac a arweinir gan
arloesedd, y cred y Bartneriaeth Twf
Economaidd sy’n angenrheidiol i greu
twf cynaliadwy a llewyrch cynhwysol.
Mae hefyd yn cydnabod bod
cydlyniant ymysg yr holl randdeiliaid
yn hanfodol i’w lwyddiant, yn
cynnwys polisi cydgysylltiedig
rhanbarthol a Llywodraeth y Deyrnas
Unedig, partneriaethau sector
cyhoeddus-preifat dilys, cydweithredu
cyfatebol â darparwyr addysg ac
ymgysylltu â mentrau cymdeithasol.
Mae’r Cynllun yn eiriol dros gysylltedd
byd-eang drwy fuddsoddi mewn
systemau trafnidiaeth gorau yn eu
dosbarth, tai, seilwaith digidol, a
sgiliau y mae modd cael cyflogaeth
ohonynt er mwyn cyflawni’i amcanion
cystadleuol o greu swyddi, cael gwell
cynhyrchiant a throsoli buddsoddiad
bytholwyrdd.
Ochr yn ochr â Metro De Cymru,
a dyma’r “asgwrn cefn” ar gyfer y
Cynllun, mae targedau wedi’u gosod

J. Frank Holmes
Cadeirydd, Partneriaeth Twf
Economaidd Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd

04
06
07
08
09
10
11
12

i greu 25,000 o swyddi newydd, i
gyflawni 5% o gynnydd mewn Gwerth
Ychwanegol Gros, ac i drosoli £4
biliwn o fuddsoddiad ychwanegol ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd
hefyd wedi cael y gorchwyl o
gynllunio Fframwaith Buddsoddi a
Seilwaith. Bydd hwn yn rhoi sylw
i dri o flaenoriaethau buddsoddi
dynodedig a chydgysylltiedig:
arloesi, seilwaith a heriau mwy
penodol, megis y rheiny a geir
gyda symudedd, poblogaeth sy’n
heneiddio, Deallusrwydd Artiffisial
a thwf glân. Mae hon yn ymagwedd
ddyfeisgar sy’n cydnabod yr angen
i wella’r amgylchedd busnes o fewn
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, gan
wneud y rhanbarth yn gystadleuol
ac yn werth buddsoddi ynddo, gyda
ffocws byd-eang, yn fewnol ac yn
allanol.
Fel gydag unrhyw gynllun, fe
bennir ei lwyddiant gan weithredu
ac arweinyddiaeth. Petai pob
rhanddeiliad yn ymrwymo i’w
gyflenwi, fe ellir cyflawni’r uchelgais
o greu rhanbarth economaidd
ffyniannus a chadarn sy’n gallu cynnal
llewyrch cenedlaethau’r dyfodol.
Y cyfan sy’n weddill i mi ei wneud
yw diolch i Fwrdd y Bartneriaeth
Twf Economaidd a Swyddfa’r Fargen
Ddinesig am eu cyfraniad proffesiynol
helaeth a’u cymorth ymroddedig i
gyflenwi’r Cynllun hwn.

Pennu llwybr i
hunanddibyniaeth
economaidd
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Rhagymadrodd

Sefydlwyd Y Bartneriaeth Twf
Economaidd Rhanbarthol i gynghori
ar weithredu Cronfeydd Buddsoddi
Ehangach Bargen Ddinesig PrifddinasRanbarth Caerdydd. Mae’r Cynllun
Diwydiannol ac Economaidd hwn
yn amlinellu cynllun uchelgeisiol a
hirdymor i roi hwb i gynhyrchiant ac i
gyflymu twf economaidd a chynhwysol
yn y rhanbarth drwy wneud PrifddinasRanbarth Caerdydd (CCR) yn fan
hynod ddeniadol i fuddsoddi ynddi,
gan gynorthwyo busnesau i greu
swyddi da a chynaliadwy drwy
fuddsoddiadau a dargedwyd mewn
sgiliau, diwydiannau blaenoriaethol,
seilwaith ac arloesi. Mae hyn yn
rhywbeth hollol wahanol i seilwaith â
seilo a rhaglenni sector y gorffennol,
ac mae’n gynllun 20 mlynedd y bydd
angen iddo fod yn hyblyg ac addasu
dros amser - fe’i hadnewyddir a’i
diweddarir yn gyfnodol.

Rydym ar hyn o bryd mewn cyfnod
eithriadol o ddynamig a chythryblus
gyda dim mwy o Gronfeydd
Strwythurol Ewropeaidd, dim mwy
o Fargeinion Dinesig – dyma diwedd
dyrannu arian cyhoeddus - a symud
tuag at gystadlu am gronfeydd arian
a buddsoddiadau sy’n seiliedig ar
fantais gystadleuol. Mae hyn yn
symudiad sylweddol, sy’n golygu
cefnu ar ddiwylliant o ddibyniaeth
a derbyn diwylliant cystadleuol,
lle mae dylanwad a rhagoriaeth
yn elfennau craidd. Bydd arnom
hefyd angen cofleidio dulliau cydfuddsoddi o weithredu, bod yn fwy
parod i ganolbwyntio ar heriau yn
ein hymagwedd, ac archwilio pa
drosolion cyllidol a chymhelliannau y
gellir manteisio hyd yr eithaf arnynt
i sicrhau cynhyrchiant a llewyrch y
rhanbarth yn y dyfodol.

Bydd ein hymagwedd wedi’i seilio ar:

Cydlyniant
Cydweithredu o ran polisi a
phartneriaethau cyflenwi i sicrhau
bod yna effaith gronnus i ystod
o fuddsoddiadau ac ymyriadau a
ddarperir gan y Fargen Ddinesig.

Graddfa
Nifer cyfyngedig o ymyriadau
sylweddol, yn hytrach nag ystod
wahanol o weithgareddau ar raddfa
fach sydd ag ond cysylltiadau llac a
gwantan rhyngddynt.

Trosoli
Manteisio hyd yr eithaf ar
fuddsoddiadau’r Fargen Ddinesig drwy
ddenu cyd-fuddsoddwyr gyda chyllid
ac adnoddau cydategol.

Datblygu Ecosystem
Cynorthwyo i ddatblygu ecosystem
economaidd ac arloesi gref i gyflenwi’r
cynllun ac i ddatblygu clystyrau
rhagoriaeth yn ein rhanbarth.
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Enillion ar Fuddsoddiad
Disgwylir effaith a budd y gellir eu dangos
o’r holl fuddsoddiadau ac ymyriadau.

“Byddwn yn rhoi sylw i ddau
amcan sy’n ategu’i gilydd o
roi hwb i gystadleugarwch
a mynd i’r afael ag
anghydraddoldebau.”

Diben y cynllun yw tywys y
gwaith o wneud defnydd o gyllid,
penderfyniadau polisi, ac ymdrech
wedi’i thargedu i sicrhau cynhyrchiant
a llewyrch y rhanbarth yn y dyfodol.
Mae’n amlinellu’r egwyddorion
fydd yn tywys y rhanbarth tuag at
hunanddibyniaeth, yn hytrach na map
ffyrdd manylach a chyfarwyddol.
Mae’n hynod anodd gwybod beth a
ddigwydd yn y dyfodol, ac mae yna
lawer o gydrannau symudol mewn
economi modern: y ffaith syml yw nad
yw’n bosibl cynllunio twf economaidd
hirdymor yn fwy manwl gywir. Ond
fe allwn greu agweddau, seilwaith
a chymorth sy’n cynnig y cyfleoedd
gorau o’i faethu.

Mae Cynllun Diwydiannol PrifddinasRanbarth Caerdydd yn hyrwyddo
ffordd newydd o weithio o fewn
y rhanbarth, gyda Llywodraeth y
Deyrnas Unedig, Llywodraeth Cymru
a llywodraeth leol yn cydweithio ac
mewn partneriaeth â’r sector preifat,
sefydliadau Addysg Uwch ac Addysg
Bellach, cyrff Trydydd Sector a
chyrff eraill yn y sector cyhoeddus i
roi hwb i gynhyrchiant ac i gyflymu
twf economaidd a chynhwysol.
Bydd hyn yn adeiladu ar y sylfeini
a sefydlwyd ym Margen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Ble y
bo’n briodol, fe fyddwn yn gweithio
â phartneriaid y tu hwnt i BrifddinasRanbarth Caerdydd, a hynny yn
Rhanbarth Bae Abertawe a Deorllewin Lloegr a’r tu hwnt, lle y bydd
y màs critigol ledled y partneriaethau
yn caniatáu ffocws strategol cryfach i
wella cynhyrchiant.

Wrth gyflawni twf cynaliadwy a
chynhwysol, fe fyddwn yn rhoi sylw
i ddau amcan sy’n ategu’i gilydd o
roi hwb i gystadleugarwch a mynd
i’r afael ag anghydraddoldebau.
Mae cyflwyno twf cynhwysol ac
atgynhyrchiol fel llinynnau canolog
y cynllun yn pwysleisio’r angen am
agenda economaidd sy’n cymell
twf a chynhyrchiant economaidd
cynaliadwy ledled yr holl ranbarth.

Rôl llywodraeth yw bod yn lluniwr
ein rhanbarth; i gynnull, hwyluso
a chatalyddu ymyriadau strategol
a buddsoddiadau fydd yn cyflawni
ar ein nodau a’n hamcanion
cyfunol. Bydd cyflenwi’r cynllun yn
bartneriaeth rhwng y sectorau preifat,
cyhoeddus, addysg a’r trydydd sector.

Mae’r gwaith o ddatblygu Cynllun
Diwydiannol Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd wedi’i arwain gan y
Bartneriaeth Twf Economaidd ac mae
wedi golygu partneriaeth â’r gymuned
fusnes ehangach a’r llywodraeth
ar bob lefel. Mae’n adeiladu ar
Adroddiad y Comisiwn Twf a
Chystadleuaeth (2016), ac fe’i hysbysir
gan Strategaeth Ddiwydiannol y
Deyrnas Unedig (2017), Cynllun
Economaidd Llywodraeth Cymru
(2017), Deddf Llesiant Cenedlaethau’r
Dyfodol (Cymru) 2015, strategaethau
datblygu economaidd lleol, a dau
Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi
diweddar sy’n cwmpasu’r rhanbarth –
Archwiliad Gwyddoniaeth ac Arloesi
De-orllewin Lloegr a De-ddwyrain
Cymru (2016), ac Archwiliad Crwsibl
De Cymru (2018).
Mae’r Bartneriaeth Twf Economaidd
yn buddsoddi mewn gallu
dadansoddol i ddarparu data cadarn a
dibynadwy ar gyfres o ddangosyddion
economaidd a chymdeithasol i
ddeall perfformiad y rhanbarth yn
well. Bydd hyn yn sicrhau y gwneir
penderfyniadau gwybodus wrth
ddarparu’r cynllun twf diwydiannol ac
economaidd rhanbarthol.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Cysylltiedig, Cystadleuol a Rhagorol
Cydweithredu ar Bolisi

Gwerth Ychwanegol Gros

Màs Critigol

— Llywodraeth Leol
— Llywodraeth Cymru
— Llywodraeth y
Deyrnas Unedig

—
—
—
—
—

— Cronfeydd wedi’u
hailgylchu
— Wedi’i gymell gan
Enillion ar Fuddsoddiad
— Asedau’r Sector
Cyhoeddus

Cynhyrchiant
Ecosystemau
Entrepreneuriaid
Sgiliau
Allforion

Y Deynas
Unedig a
Thramor
Buddsoddadwy

Cynllun
Twf
Economaidd

Cronfeydd
Buddsoddi
wedi’u Trosoli

Partneriaethau

Cysylltedd

Arloesi

Atgynhyrchiol

— Y Sector Preifat
— Y Sector Cyhoeddus
— Addysg Uwch,
Addysg Bellach
— Menter Gymdeithasol

—
—
—
—

—
—
—
—
—

— Creu Swyddi
— Yn economaidd
gynhwysol
— Yr Economi Sylfaenol
— Tai

Seilwaith
5G Digidol
Trafnidiaeth
Byd-eang

Ymchwil a Datblygu
Ffocws ar Sectorau
Twf Glân
A1/Data
Symudedd
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Trosolwg ar
yr Economi
Rhanbarthol

Cytunwyd ar Fargen Ddinesig
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn
2016, ac fe wnaeth Y Comisiwn
Twf a Chystadleuaeth amlinellu
fframwaith cyffredinol ar gyfer dull
galluogi o weithredu sy’n rhoi sylw i
faterion allweddol twf, cynwysoldeb
a chynaliadwyedd. Mae yna dendr
ynghylch y Metro, ac mae yna
fuddsoddiad sylweddol wedi’i wneud
yn y Ffowndri Lled-ddargludydd
Cyfansawdd, gan ddarparu rhagor
o symbyliad i ddatblygu’r Clwstwr
Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn
y rhanbarth. Mae’r buddsoddiadau hyn
yn mynd law yn llaw â, ac yn cydategu
buddsoddiadau eraill a wnaed gan
Lywodraeth y Deyrnas Unedig,
Llywodraeth Cymru, Swyddfa Cyllid
Ewropeaidd Cymru, a Banc Datblygu
Cymru o fewn y rhanbarth.

Tra bod cynnydd petrusgar wedi’i
wneud yn ddiweddar gyda gostyngiad
mewn diweithdra, ac mae gwerth
ychwanegol wedi codi, nid ydym
wedi gweld y cynnydd sydd ei angen
mewn cynhyrchiant economaidd: mae
Gwerth Ychwanegol Gros y pen yn
dal yn isel, fel rhanbarthau eraill yn
y Deyrnas Unedig. Gallai cyfraddau
cyfranogi - cyfradd y boblogaeth
sy’n weithgar yn economaidd - fod
yn uwch. Mae’r gyfradd gymharol
uchel o waith yn y sector cyhoeddus
yn rhoi her, fel mae cysylltedd
ffisegol a digidolgwael o fewn ac o
amgylch y rhanbarth. Mae yna hefyd
le i ddatblygu diwylliant a chanddo
ddyheadau uwch, sy’n fwy allanol ei
fryd ac yn fwy entrepreneuraidd, ac
mae yna angen am well cymorth i
fusnesau llai, sy’n tyfu.

Mae gan y rhanbarth weithwyr a
chanddynt sgiliau da ac mae canran
uchel o’r boblogaeth yn meddu
ar gymwysterau lefel Gradd neu
gyfwerth, mae ganddo Brifddinas
wrth ei graidd sydd â chyfleusterau
diwylliannol a chwaraeon sy’n destun
cenfigen llawer o ddinasoedd eraill
yn y Deyrnas Unedig a’r tu hwnt.
Mae ansawdd bywyd heb ei ail,
gyda morlin, coedwigoedd, parciau
ac afonydd gwych, ac mae Parc
Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
wedi’i leoli i’r gogledd o’r rhanbarth.

Mae gwaith yn mynd rhagddo i
ddatblygu fframwaith dadansoddol
i ddarparu tystiolaeth i nodi’r heriau
allweddol i dwf cynhwysol yn y
rhanbarth, fydd yn cynorthwyo i greu
ymyriadau priodol i roi sylw i’r ddau
amcan o hybu cystadleugarwch a
mynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

“Mae gan y rhanbarth
sgiliau da, gyda chyfran
uchel o’r boblogaeth yn
meddu ar gymwysterau lefel
Gradd neu gyfwerth...”
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Fframwaith
Buddsoddi ac
Ymyrryd

Rydym yn sefydlu fframwaith
buddsoddi ac ymyrryd fydd yn cynnwys
tair blaenoriaeth fuddsoddi ddynodedig
a chydgysylltiedig a gysylltir gan
ffocws cyffredin ar sicrhau economi
rhanbarthol cydlynol, cystadleuol,
cynaliadwy a theg. Mae’r rhanbarth yn
agored ar gyfer busnes, ac fe fydd y
fframwaith buddsoddi ac ymyrryd yn
amlinellu’n eglur sut rydym yn cynnal
ein busnes. Bydd y tair blaenoriaeth
fuddsoddi ddynodedig (Arloesi,
Seilwaith, a Her) yn cynorthwyo i
gyflenwi’r cynllun, ac fe’u sefydlir
mewn partneriaeth â’r gymuned o
fuddsoddwyr i gymell ein huchelgais
a’n blaenoriaethau economaidd yn y
rhanbarth. Bydd gennym ffocws ar
ymagwedd fytholwyrdd tuag at ein
cronfeydd buddsoddi gydag egwyddor
gref o gyd-fuddsoddi.
Bydd y buddsoddiadau Arloesi
yn canolbwyntio ar gyfleoedd lle
mae yna gryfder cystadleuol y
mae modd ei ddangos, gan drosoli
buddsoddiadau sylweddol eraill fydd
yn darparu enillion uniongyrchol
i’r gronfa. Bydd y gyfradd enillion
yn y categori hwn yn uchel ac fe
fydd yn sicrhau cronfa fuddsoddi
fytholwyrdd ar gyfer y rhanbarth gan
ddarparu cyfraniad sylweddol tuag
at dwf swyddi, trosoli buddsoddiad a
chynnydd mewn Gwerth Ychwanegol
Gros. Bydd y buddsoddiadau
Seilwaith yn canolbwyntio’n bennaf ar
brosiectau seilwaith lle mae’r sector
cyhoeddus yn creu’r amgylchiadau
ar gyfer llwyddiant yn y sector
preifat a buddion dinesig. Bydd
yr enillion ar fuddsoddiad yma yn

nodweddiadol yn anuniongyrchol
oherwydd ei natur alluogi. Yn olaf,
bydd y buddsoddiadau Heriau yn
ceisio denu’r datrysiadau gorau ar
gyfer heriau penodol sy’n wynebu’r
rhanbarth: fe all y rhain fod yn y
maes masnachol, ond maent hefyd
yn debygol o fod mewn meysydd sy’n
hynod gynhwysol, megis yr economi
sylfaenol. O ganlyniad, fe ddisgwylir
y bydd yna enillion uniongyrchol
ac anuniongyrchol, fel ei gilydd, ar
fuddsoddiad.
Nod y buddsoddiadau yn y pen draw
fydd gwella’r amgylchedd busnes ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, creu
ecosystemau cyfoethog sy’n ymestyn
ac yn cefnogi’r gwaith o ddatblygu
sectorau allweddol yn yr economi,
gwella perfformiad cymaradwy ochr
yn ochr â dinasoedd a rhanbarthau
eraill yn y Deyrnas Unedig ac yn
rhyngwladol. Ein nod yw gwneud
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn un
o’r rhanbarthau mwyaf gwerth chweil i
fuddsoddi ynddo yn y Deyrnas Unedig.
Bydd y Fframwaith Buddsoddi ac
Ymyrryd yn adeiladu ar biblinell
gyflenwi gyda’n partneriaid y tu
mewn a’r tu hwnt i’r rhanbarth, gan
ganolbwyntio ar y blaenoriaethau a
nodwyd yn y cynllun hwn. Fe fydd
yn hwyluswr allweddol i gynorthwyo
set gydgysylltiedig o gynigion dros
y pum mlynedd nesaf i gyflawni ar
yr uchelgais a’r blaenoriaethau a
amlinellwyd yn y cynllun hwn.

Strwythur Cronfa Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Arloesi

Seilwaith

Her

04.
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Blaenoriaethau
Rhanbarthol
i Roi Hwb i
Gynhyrchiant
ac i Gyflymu
Twf Cynaliadwy,
Cystadleuol a
Chynhwysol

Mae blaenoriaethau rhanbarthol i roi
hwb i gynhyrchiant ac i gyflymu twf
economaidd a chynhwysol wedi’u nodi
i adeiladu’n benodol ar ein cryfderau
ac i roi sylw i’n gwendidau. Credwn
y bydd y dull deuol hwn o weithredu

yn rhoi hwb i gynhyrchiant lleol ac yn
goresgyn ein rhwystrau lleol o fewn
y rhanbarth. Mae’r adrannau yng
ngweddill y cynllun yn amlinellu’n
blaenoriaethau.

05.

Busnesau Sy’n
Llwyddo

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
yn dymuno perfformio cystal yn
economaidd ag unrhyw ranbarth yn y
Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol. Mae
ar hyn o bryd ar waelod y rhan fwyaf o’r
tablau cynhyrchiant a chystadleugarwch
economaidd yn y Deyrnas Unedig.
Er mwyn symud y nodwydd a gwella
llewyrch economaidd y rhanbarth, mae’n
rhaid inni:
— Nodi meysydd o gryfder cymharol
ym Mhrifddinas-Ranbarth
Caerdydd a all gystadlu ar lefel y
Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol,
a buddsoddi ynddynt;
— Creu ecosystemau cyfoethog sy’n
ymestyn ac yn cefnogi’r gwaith o
ddatblygu sectorau allweddol yn
yr economi – cymryd ymagwedd a
arweinir gan her sy’n annog ac yn
cymell uchelgais a chydlyniant;
— Annog a chefnogi
entrepreneuriaeth fel bod ein
poblogaeth nid yn unig yn chwilio
am waith ond yn creu gwaith yn y
rhanbarth;
— Gwella cynhyrchiant o fewn yr
Economi Sylfaenol;
— Targedu’n cymunedau mwyaf
difreintiedig ac ynysig a chefnogi
twf atgynhyrchiol;
— Troi’r sylfaen sector cyhoeddus
fawr yn y rhanbarth yn ased
sy’n ychwanegu llewyrch at y
rhanbarth.
Gan adeiladu ar ein mantais gystadleuol
a’n cyfle o fewn yr economi, fe wnawn

dargedu sectorau’n strategol ar gyfer
cymorth, gan eu galluogi i dyfu ac i
ffynnu. Bydd y rhain yn cynnwys – ond
ni chânt eu cyfyngu – i’r canlynol:
— Lled-ddargludyddion Cyfansawdd,
eu cadwyn gyflenwi a
chymwysiadau;
— Technoleg Ariannol;
— Dadansoddeg Seiberddiogelwch;
— Deallusrwydd Artiffisial a Gwyddor
Data;
— Economi Creadigol;
— Gwyddorau bywyd ac yn fwy
penodol, yr is-sectorau diagnosteg a
dyfeisiadau meddygol;
— Peirianneg Trafnidiaeth – cerbydau,
trenau ac awyrennau.
Nid yw’r rhestr o sectorau strategol
yn allgynhwysol, ac fe wnawn gefnogi
buddsoddiadau mewn sectorau
eraill, megis ynni a’r amgylchedd,
os caiff achos cryf ei wneud dros
hynny. Mae gwaith dadansoddi
sector yn mynd rhagddo i sicrhau
bod ein ffocws wedi’i seilio ar
dystiolaeth. Gwnawn hefyd hyrwyddo
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel
man deniadol ar gyfer busnesau, ac
fe anogwn gydweithrediadau agos a
gweithio mewn partneriaeth ledled
y sector preifat a chyda’r sector
cyhoeddus, a sectorau Addysg Uwch
ac Addysg Bellach. Bydd cydlyniant
a chydweithredu trawstoriadol yn
nodwedd ganolog o’n dull gweithredu.
Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
yn agored ar gyfer busnes.

Sectorau i’w targedu’n strategol:

Dadansoddeg
Seiberddiogelwch

Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd

Economi
Creadigol

Deallusrwydd
Artiffisial

Peirianneg
Trafnidiaeth

Gwyddorau
Bywyd

Mae cydweithredu ledled sectorau a chydlyniant rhanddeiliaid yn nodwedd ganolog:

Addysg Uwch /
Addysg Bellach

Sector
Cyhoeddus

Sector
Preifat

06.

Sgiliau’r Dyfodol

Mae gennym weithlu medrus
yn y rhanbarth, gyda’n Colegau
a’n Prifysgolion â rôl hanfodol,
ond fe erys mwy i’w wneud. Mae
arnom angen parhau i weithio ar
gydgysylltu’r cyfundrefnau addysg,
cyflogaeth a sgiliau er mwyn diwallu
anghenion busnesau a sector
cyhoeddus y rhanbarth heddiw ac yn
y dyfodol. Mae’n rhaid inni sicrhau
bod gan y rhanbarth weithlu hynod
fedrus, sydd wedi’i gymell yn dda
ac sy’n flaengar ei syniadau, gyda
chyflenwad sylweddol o swyddi
hanfodol i alluogi busnesau i ffynnu
dros y degawdau nesaf, a hynny o
gymwysterau lefel mynediad i lefel
Meistr a Doethuriaeth.
Byddwn yn mynd ati i wella
darpariaethau presennol ac i ddatblygu
rhai newydd lle y bo’n ofynnol i
gymell blaenoriaethau’n busnesau
yn y rhanbarth. Gan weithio mewn
partneriaeth â’n darparwyr addysg a
hyfforddiant, fe wnawn:
— Datblygu cynigion ar gyfer
gwyddonwyr data, seiber, digidol a
meddalwedd i fanteisio ar botensial
diwydiannau newydd y dyfodol
a chael gwerth ychwanegol o
ddiwydiannau presennol a mwy
traddodiadol;

— Datblygu cynigion i wasanaethu
anghenion ein sectorau
blaenoriaethol yn y rhanbarth,
e.e., Clwstwr Lled-ddargludydd
Cyfansawdd;
— Datblygu cynigion ar gyfer hyfforddi
arweinyddiaeth weithredol o
ansawdd uchel ar gyfer arweinwyr
busnes ledled y rhanbarth (wedi’u
hanelu’n benodol at fusnesau bach
a chanolig sydd â’r potensial i dyfu);
— Datblygu rhaglen o
entrepreneuriaeth ledled y
rhanbarth (wedi’i hanelu at
bobl ifanc 14 i 21 mlwydd oed) i
ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o
entrepreneuriaid yn y rhanbarth;
— Cefnogi mentrau presennol i
gynyddu prentisiaethau yn y
sectorau twf ledled y rhanbarth ar
bob lefel;
— Uwchsgilio’r sector cyhoeddus
mewn llythrennedd data, ymchwil
a datblygu, caffael, a’r gallu o ran
arweinyddiaeth arloesol;
— Gweithio ag ysgolion, colegau a
phrifysgolion, a darparwyr preifat
cyfredol i sicrhau bod yna ddigon
o ddoniau brodorol lleol yn cael eu
maethu a’u hyfforddi i wasanaethu
anghenion ein heconomi sylfaenol.
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“Mae’n rhaid inni sicrhau
bod gan y rhanbarth
weithlu hynod fedrus,
sydd wedi’i gymell yn
dda ac sy’n flaengar ei
syniadau...”

07.

Mae cysylltedd yn hanfodol – yn
ddigidol ac yn ffisegol. Mae arnom
angen seilwaith dibynadwy sy’n
cysylltu’r rhanbarth, oddi mewn ac
ymhellach i ffwrdd, fel ei gilydd, i roi
hwb i gynhyrchiant a llewyrch. Mae’r
cynlluniau Metro cyfredol yn gam
arwyddocaol yn y cyfeiriad hwn, ac fe
fyddwn yn cyflwyno rhagor o gynigion
i fanteisio hyd yr eithaf ar, ac i ddatgloi
potensial yn y dyfodol a gynigir gan ei
ddatblygiad. Byddwn yn sicrhau bod
gennym seilwaith ffyrdd, rheilffyrdd,
awyr, morol a digidol (sefydlog a
symudol) i’n cysylltu ni â’r byd. Gan
weithio â’n partneriaid, fe wnawn:

Seilwaith Sy’n
Addas ar Gyfer y
Dyfodol

— Datblygu Cynllun Cysylltedd
Digidol i wneud y rhanbarth yn
un o’r rhanbarthau mwyaf digidol
ddatblygedig yn y Deyrnas Unedig;
— Parhau i weithio’n agos â
Llywodraethau’r Deyrnas Unedig a
Chymru i ddatblygu a gwella rhagor
ar y rhwydwaith trafnidiaeth i wella

cysylltiadau o fewn y rhanbarth, i
leihau tagfeydd ac i gysylltu pobl;
— Cofleidio’r Metro fel asgwrn cefn
i gysylltu Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd ac i lunio lleoedd ar ei
rwydweithiau;
— Datblygu cyfres o fannau cyflogaeth
strategol ledled y rhanbarth i
ddiwallu anghenion busnesau;
— Datblygu cynigion ar gyfer tai sy’n
arbed ynni ac sy’n hygyrch;
— Rhwydweithiau cyfleustodau –
sicrhau, er enghraifft, ein bod yn
barod ar gyfer dyfodol sy’n cynnwys
cerbydau trydan a/neu hydrogen;
— Datblygu’r seilwaith a’r capasiti
cyfundrefnol a data yn y sector
cyhoeddus i groesawu’r ymagwedd
a arweinir gan heriau drwy Fainc
Arbrofi Gwasanaethau Cyhoeddus.
Bydd ffocws strategol drwy’r rhanbarth
i gyd yn galluogi cysylltu trefi allweddol
ledled y rhanbarth, gan sicrhau bod twf
yr economi’n gytbwys ac yn gynhwysol.

Hybiau ac Ardaloedd Strategol
Dinasoedd

Hybiau Strategol

Caerdydd, Casnewydd

Y Barri, Pen-y-Bont Ar Ogwr,
Caerffili, Cil-y-coed, Cwmbrân,
Merthyr Tudful, Pontypridd

Parthau Menter
Glynebwy, Maes Awyr
Caerdydd a Sain Tathan

Y Fenni
Trefynwy

A

40

A465

Glynebwy

5

Treherbert

44

46

Pont-y-pŵl

A

A

Brynbuga

Aberdare

9

Blaenafon

Merthyr
Tudful

Bargod
Coed Duon
Cas-gwent

Cwmbrân
A
47
0

Maesteg
Pontypridd

Casnewydd
Caerffili

Pen-y-Bont Ar Ogwr

Llantrisant
M4

Caerdydd

35 milltir

Maes Awyr
Caerdydd a Sain Tathan

55 milltir

Y Barri

M4

Cil-y-coed

08.

Galluogi Twf a
Arweinir Gan
Arloesi

Mae Strategaeth Ddiwydiannol
Llywodraeth y Deyrnas Unedig yn
nodi pedair Her Fawr sy’n rhoi arwydd
o symudiad tuag at ymagwedd a
arweinir gan heriau ar gyfer cymell
cynhyrchiant a llewyrch yn y dyfodol.
Mae’r Heriau Mawr yn wynebu’r

dyfodol ac fe fyddant yn llunio’n
dyfodol economaidd. Fe’u tanategir
gan ddatblygiadau disgwyliedig
mewn technoleg fydd yn trawsnewid
diwydiannau a chymdeithasau ledled
y byd lle y gallai’r Deyrnas Unedig
gymryd rôl flaenllaw.

Datblygiadau disgwyliedig mewn technoleg

Deallusrwydd Artiffisial ac
Economi Data
Rhoi’r Deyrnas Unedig ar reng flaen y
chwyldro deallusrwydd artiffisial
a data.

Twf Glân
Manteisio hyd yr eithaf ar y
manteision i ddiwydiant y Deyrnas
Unedig o’r symudiad byd-eang tuag at
dwf glân.

Dyfodol Symudedd
Dod i arwain y byd yn y ffordd y
mae pobl, nwyddau a gwasanaethau’n
symud.

Cymdeithas sy’n Heneiddio
Harneisio nerth arloesi i helpu i
ddiwallu anghenion cymdeithas sy’n
heneiddio.
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Ymhen amser, fe fydd heriau eraill na wyddys amdanynt yn ymddangos, ac
mae’n rhaid i ni fel rhanbarth fod yn gallu ymateb a rhoi sylw iddynt.

Targed Cynnyrch Domestig
Gros y Deyrnas Unedig i’w
wario ar Ymchwil a Datblygu
erbyn 2027

Byddwn yn cymryd safbwynt
cyffredinol ar arloesi, yn cynnwys
arloesi sy’n cynyddu cynhyrchiant
oddi wrth yr economi sylfaenol,
gan groesawu’n frwd arloesi mewn
gwasanaethau cyhoeddus, drwodd
i arloesi mewn Eiddo Deallusol
unigryw lle mae arweinyddiaeth yn
y farchnad yn amlwg. Bydd arloesi
a masnacheiddio llwyddiannus yn
y cyd-destun hwn yn hanfodol i’n
llwyddiant, ac fe wnawn ddefnyddio
offerynnau newydd, megis Cronfeydd
Heriau, i arwain dyfeisiadau ac i
hyrwyddo cystadleuaeth ar gyfer
gwobrau ariannol i gyfranogwyr sydd
orau yn eu dosbarth.
Gyda lefelau hanesyddol isel o
gystadleugarwch a chynhyrchiant,
ynghyd â lefelau isel o fuddsoddiad
ac arddwysedd Ymchwil a Datblygu,
fe wnawn annog mwy o ganolbwyntio
ar Ymchwil a Datblygu ac arloesi yn
ein rhanbarth. Yng nghyd-destun
Strategaeth Ddiwydiannol y Deyrnas
Unedig, a’r targed o gynyddu gwariant
ar Ymchwil a Datblygu i 2.4% o
Gynnyrch Domestig Gros y Deyrnas
Unedig erbyn 2027, mae’n rhaid inni
gynorthwyo’n heconomi i addasu ac i
gyfaddasu i’r cyd-destun economaidd
ehangach. Felly, fe fydd ein ffocws ar
dwf a arweinir gan arloesi yn ganolog
i’n cynllun, ac fe wnawn nodi’n

meysydd cryfder cystadleuol ac fe
wnawn gynorthwyo i sefydlu clystyrau
a all gystadlu’n rhyngwlaol.
A ninnau’n cydnabod pwysigrwydd
lleol y sector cyhoeddus, fe wnawn
sefydlu Mainc Arbrofi Gwasanaethau
Cyhoeddus gydag ymagwedd a
gymhellir gan genhadaeth i greu
cydweithrediadau newydd a
gwelliannau mewn gwasanaethau
cyhoeddus a galluogi cyflenwi
arloesi yn y sector cyhoeddus
a gwerth economaidd. Mae’r
ymagwedd hon yn golygu nodi
‘heriau mawr’ sylweddol a datblygu
‘cenadaethau’ gyda thargedau eglur
ac uchelgeisiol ar gyfer gwelliannau
sy’n ffurfio sail lle y gellir canfod
nifer o brosiectau (sectorau preifat,
cyhoeddus a thrydydd sector)
amlsector cysylltiedig a chydategol
er mwyn darparu cyfleoedd twf
busnes. Mae gan y cyfuniad o arloesi
mewn gwasanaethau cyhoeddus
â syniadau newydd mewn caffael
yn y sector cyhoeddus y potensial i
greu cyfleoedd marchnata newydd,
a gwerth masnachol sydd o fudd i’r
rhanbarth.

“...fe wnawn annog mwy
o ffocws ar Ymchwil a
Datblygu ac arloesi yn
ein rhanbarth.”

Gwybodaeth a
Chysylltiadau
Defnyddiol

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
Gwefan: www.cardiffcapitalregion.wales
E-bost: info@cardiffcapitalregion.wales

— Llywodraeth Leol
— Llywodraeth Cymru
— Llywodraeth y
Deyrnas Unedig

Cydweithredu ar Bolisi

Gwerth Ychwanegol Gros

—
—
—
—
—

Cronfeydd
Buddsoddi
wedi’u Trosoli

Ymchwil a Datblygu
Ffocws ar Sectorau
Twf Glân
A1/Data
Symudedd

Arloesi

Cynhyrchiant
Ecosystemau
Entrepreneuriaid
Sgiliau
Allforion

—
—
—
—
—

Cysylltedd

Y Deynas
Unedig a
Thramor
Buddsoddadwy

Partneriaethau

—
—
—
—

Seilwaith
5G Digidol
Trafnidiaeth
Byd-eang

— Y Sector Preifat
— Y Sector Cyhoeddus
— Addysg Uwch,
Addysg Bellach
— Menter Gymdeithasol

Màs Critigol

— Cronfeydd wedi’u
hailgylchu
— Wedi’i gymell gan
Enillion ar Fuddsoddiad
— Asedau’r Sector
Cyhoeddus

Atgynhyrchiol

— Creu Swyddi
— Yn economaidd
gynhwysol
— Yr Economi Sylfaenol
— Tai

Cynllun
Twf
Economaidd

