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Drwy Godi’r Gwastad a thrwy’r Fframwaith ar gyfer
Buddsoddiadau Rhanbarthol yng Nghymru, mae gennym
gyfle i adnewyddu’r ffocws ar yr hyn sy’n cysylltu
ein cymunedau. Dyma’r math o newid sylweddol i
gydbwyso uchelgeisiau twf â gwella lles ein lleoedd lleiaf
cystadleuol fydd wir yn arwain at leihau’r
bwlch cynhyrchiant rhwng rhanbarthau a
chenhedloedd y DU.

Kellie Beirne
Cyfarwyddwr, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
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Rhageiriau
Mae 'codi’r gwastad' yn symbol o fwriad i'w groesawu i fynd i'r
afael â'r anghydraddoldebau daearyddol sy'n bodoli yn ein gwlad.
Fodd bynnag, yn y byd ar ôl Covid, rhaid iddo olygu

wneud penderfyniadau yn y dyfodol. Mae gennym

mwy na dim ond cefnogi twf mewn lleoedd sydd 'ar

strwythurau llywodraethu sy'n cael eu cymeradwyo

ei hôl hi'. Mae hwn yn gyfle i archwilio sut rydym yn

gan dair haen o lywodraeth ac rydym wedi profi y

manteisio ar asedau ac adnoddau naturiol ein lleoedd,

gallwn weithio'n effeithiol drwy ein cyflawniadau

Mae'r galw am 'fuddsoddiad ychwanegol' a addawyd

economïau'r dyfodol), mae’n cyd-fynd â’r gwaith

sut rydym yn datgloi ymatebion i heriau cymdeithasol

hyd yma wrth ddarparu cronfeydd bytholwyrdd,

yn ddealladwy yng nghanol dinistr parhaus pandemig

system gyfan sydd eisoes ar waith. Mae'r ymyriadau

fel newid yn yr hinsawdd, iechyd meddwl, heneiddio

dulliau a arweinir gan her a rhaglenni cymhleth ar

Covid, ond rhaid i'n dull gweithredu fod yn fwy cynnil

presennol hyn yn canolbwyntio ar wella ansawdd

a symudedd a hefyd sut rydym yn 'rheoli' y cynnydd

raddfa fawr drwy ein Bargen Ddinesig.

a hirdymor na cheisio mwy o fuddsoddiad ar gyfer

gwaith drwy ganolbwyntio ar glystyrau arloesi fel

heddiw yn unig. Mae meddwl yn galed am yr offer,

angorau ar gyfer twf, cychwyn cyllid a arweinir gan

canlyniadol mewn twf a chynhyrchiant. Bydd cyflawni
hyn yn gofyn llawer gan bob un ohonom ond mae’n

Wrth i ni aeddfedu ac esblygu'n fodel cyflawn o

yr ysgogiadau, y rhyddid a'r gefnogaeth yn rhywbeth

her, gwella gallu digidol ac adeiladu gweithlu parod

hanfodol er mwyn adfywio ein hymdeimlad o falchder

lywodraethu economaidd rhanbarthol, bydd ein

y mae'r Bartneriaeth Twf Economaidd Ranbarthol

ar gyfer y dyfodol.

bro – ac i ennyn hyder yn ogystal â gwydnwch yn y

hagenda, o reidrwydd, yn dod yn fwy heriol ac

wir wedi herio ei hun i'w wneud. Er mai'r llywodraeth

busnesau a’r sefydliadau fydd yn chwarae rôl hollbwysig

uchelgeisiol. Yn unol â hynny, mae'n hanfodol ein

sydd i bennu cyfeiriad y polisi, ein safbwynt clir yw

Credwn fod mesurau polisi sydd wedi'u cyfeirio'n

wrth helpu i ail-lunio ac adfywio ein cymunedau a’n

bod yn canolbwyntio ein hymdrechion presennol ar;

bod gan y sector preifat ran fawr i'w chwarae hefyd

dda, lleihau seilos a rhwystrau i fuddsoddi, cymryd

naws am le. Mae’r Prosbectws Buddsoddi hwn yn

gyfeirio ein meysydd rhagoriaeth ymchwil a chryfderau

wrth godi’r gwastad, gan y byddwn ni’n llais cryf wrth

arweinyddiaeth ddiwydiannol gref - a manteisio

amlinellu ein gofynion ar gyfer Codi’r Gwastad ym

sectoraidd at glystyrau ar raddfa ddiwydiannol er

annog busnesau a buddsoddwyr i leoli i'r rhanbarth.

ar y potensial sy'n rhan annatod o'r rhaglenni

Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd - gyda ffocws penodol

mwyn creu cryfder economaidd o ran lle; cyflawni ein

ar ymchwil a datblygu, buddsoddi mewn seilwaith,

cynllun cymhellol ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith

Mae’r mater o amseru hefyd yn un pwysig,

gyfle i gyflwyno mwy o barhad ac uchelgais wrth

cymhellion cyllidol a chymorth corfforol posibl ar ffurf

er mwyn gwella cysylltedd a symudedd rhanbarthol a

oherwydd, yn yr un modd ag y mae ein Bargen

wraidd dyfodol ein rhanbarth. Mae'n bryd meddwl

adleoli gweithgareddau'r llywodraeth - a'r canlyniadau

chenedlaethol; ac arloesedd o’r radd flaenaf sy’n cael ei

Ddinesig yn ymdrech 20 mlynedd, ni fydd codi’r

gyda gweledigaeth a gweithredu gydag uchelgais.

a ddisgwyliwn gan yr ymyriadau hynny - ar gyfer y

yrru gan genhadaeth i feithrin capasiti a gallu creadigol

gwastad yn arwain at arenillion economaidd yn y

rhanbarth a’r DU. Ond nid yw ein huchelgeisiau'n dod

yn ein gwasanaethau cyhoeddus. Byddai cefnogaeth

tymor byr. Fel y mae ein profiad yn dweud wrthym,

i ben yma. Mae gwaith cyfochrog i'w wneud i godi’r

Llywodraeth y DU ar ffurf y gofynion a amlinellir

nid yw newid cynaledig mewn cynhyrchiant yn

gwastad o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ei

yn y ddogfen hon yn ein galluogi i ychwanegu at

digwydd dros nos. Rhaid i helpu ein busnesau

hun, o ystyried y bwlch anghydraddoldeb cynyddol a

ein rhaglen bresennol o ymyriadau, codi’r gwastad

i berfformio'n well, mynd i'r afael â materion

waethygir gan y pandemig.

yn y rhanbarth yn sylweddol a’n helpu i wireddu

cynhyrchiant twf isel ar draws yr economïau

ein huchelgais i ddod yn wirioneddol Gysylltiedig,

'sylfaenol' a masnachadwy - a chau'r bwlch

Cystadleuol a Gwydn.

cyrhaeddiad unigol - fod yn flaenoriaethau parhaus.

Credwn fod ein profiad o ddarparu mathau newydd
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Mae gwneud i fuddsoddiad cyhoeddus weithio'n well i bob rhan
o'r DU, er yn amserol ac yn arwyddocaol, yn dasg enfawr - ac ym
Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd rydym am helpu i'w wneud yn haws
drwy nodi'r hyn y mae'n ei olygu i ni.

trawsnewidiol a amlinellir yn y prosbectws hwn - yn

o fuddsoddiad cyhoeddus rhanbarthol yn dechrau

Nid oes modd cyflawni hyn drwy un gronfa neu

cael effaith wirioneddol ac yn rhoi sylfeini cadarn

ddatrysiad yn unig; ac er bod y Prosbectws hwn

i ni adeiladu arnynt. Mae'r fframwaith Buddsoddi

yn amlygu’r materion strwythurol sydd angen

Rhanbarthol yng Nghymru yn ein galluogi i

mynd i’r afael â nhw (fel buddsoddi mewn ymchwil

adeiladu ar hyn a gosod lle wrth wraidd y broses o

a datblygu, gwario ar seilwaith a datblygu egin

Anthony Hunt

Frank Holmes

Cadeirydd, Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cadeirydd, Partneriaeth Twf Economaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd
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Crynodeb Gweithredol

Rydym wedi
Gosod Cynsail
Cytunwyd ar gyllid gwreiddiol y Fargen Ddinas,
sy'n cynnwys cyfraniadau gan Lywodraeth y DU,

Mae'r ddogfen hon yn cyflwyno cynigion buddsoddi i Lywodraeth
y DU o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd sydd wedi’u cynllunio i
ategu ein rhaglen ranbarthol ac adeiladu ar y defnydd catalytig o
gronfa’r Fargen Ddinesig gwerth £1.3bn a gytunwyd yn 2017. Mae
adferiad economaidd o bandemig Covid-19 yn cynnig cyfle i fynd
i'r afael â phroblemau diwydiannol, cymdeithasol ac amgylcheddol
yn fwy cynhwysfawr, gan danio dychymyg ac annog cymunedau,
busnesau a sefydliadau dysgu i ailadeiladu'n well.

Llywodraeth Cymru a'r 10 awdurdod lleol sy'n
ffurfio Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, cyn sefydlu
set gytûn o brosiectau buddsoddi penodol, er
mwyn darparu cronfa y gellid ei defnyddio'n
ddoeth i weithredu ymyrraeth seilwaith ac arloesi
wedi'i thargedu yn y meysydd a wasanaethodd
ein huchelgais orau - y gellir eu crynhoi fel creu
rhanbarth Cysylltiedig, Cystadleuol, Gwydn.
Yn yr un modd, gofynnwn yn awr i Lywodraeth y
DU, fel rhan o'i hymrwymiad i godi’r gwastad er
mwyn gwneud i fuddsoddiad strategol weithio i bob
rhan o'r DU, gyfrannu at gam nesaf yr ymyriadau.
Mae hyn yn gofyn am adnoddau, cymhellion
cyllidol, cymorth gan asiantaethau Llywodraeth y
DU sydd wedi'u lleoli yn y rhanbarth, a ffocws ar
gynigion trawsnewidiol ehangach.
Credwn fod hyn yn hanfodol i'n galluogi i
gyflawni'r gwaith sector-benodol a galluogi’r gallu
sydd ei angen i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol
ac economaidd y rhanbarth. Wrth wneud hynny
byddwn yn cyfrannu’n sylweddol a pharhaus i
economi'r DU ac ar yr un pryd yn creu economi
gynhwysol lle mae ffyniant yn cael ei rannu a
chyfoeth a lles yn nodau cytûn.

Mae Gennym Fframwaith
Cadarn ar gyfer Twf
Mae'r ddogfen yn nodi 6 maes allweddol
sy'n cynrychioli ein cynigion craidd a 5 maes
galluogi allweddol ar gyfer archwilio ac ymyrryd.
Ategir hyn gan gyfres o gynigion ehangach y
teimlwn y gallent fod o fewn cyrraedd yn dilyn
defnyddio'r cynigion craidd a galluogi. Mae'r
holl gynigion hyn a’r ymyriadau arfaethedig yn
ategu ei gilydd ac wedi'u cysylltu'n gynhenid.
Maent yn dangos hefyd lefel cydlyniad polisi
economaidd sydd bellach yn nodweddu'r P-RC.

Cysylltiedig.

Rhaglenni trawsnewid yw'r cynigion craidd.
Maent yn seiliedig ar ein cryfderau sectoraidd ac
yn adeiladu'r effeithiau eco-systemig ac ysgogol
sydd eu hangen i greu effaith, gwerth ychwanegol

Cystadleuol.

ac effeithiau lluosydd. Mewn cyferbyniad, mae’r
rhaglenni galluogi yn fuddsoddiadau sylfaenol a
fydd yn gwasanaethu'r rhanbarth cyfan ac wrth
wneud hynny byddant yn darparu'r llinell sylfaen
fydd yn galluogi cynigion sectoraidd allweddol

Gwydn.

i dyfu. Mae hyn yn adeiladu at gyfres o gynigion
ehangach y credwn y gellid eu defnyddio ar
raddfa drawsnewidiol yn dilyn gweithredu'r
cynigion craidd a galluogi.
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Rydym wedi nodi ein gofynion
buddsoddi a'r canlyniadau y
disgwylir ar draws y rhaglenni
hyn. Rhagwelir y byddai'r
cronfeydd hyn yn cael eu
defnyddio dros gyfnod o
5 mlynedd:
GOF YNIAD UNIONGYRCHOL

£1.05bn

£630m drwy
Setliad Cyllid
Ymchwil a
Datblygu ar gyfer
y Rhanbarth

£100m drwy'r
Gronfa Sgiliau
Genedlaethol

Yn gyson â'r Map Ffordd Ymchwil

strategol ar gyfer buddsoddi

a Datblygu a Strategaeth Lleoedd

mewn academïau sgiliau’r dyfodol

Ymchwil a Datblygu ar gyfer

gyda ffocws cychwynnol ar allu i

datblygu ein diwydiannau ar gyfer

addysgu, paratoi a hyfforddi 10,000

y dyfodol yn glystyrau sy'n gallu

o wyddonwyr data ac arbenigwyr

cystadlu ar lwyfan y byd.

seiber dros y 5 mlynedd nesaf.

£320m o
Fuddsoddiad y
Gronfa Codi’r
Gwastad
Ar gyfer cynigion sy’n ymwneud
â safleoedd ac eiddo Digidol a
Strategol i ddarparu'r gallu sylfaenol
i alluogi busnesau a chymunedau i
ffynnu a thyfu.

Ar gyfer buddsoddiad cyfalaf i
ariannu'r ddarpariaeth o asedau,
cyfleusterau ac arbenigedd

Cyfres o gymhellion cyllidol
I’w cytuno â'r Trysorlys ac adrannau perthnasol y llywodraeth i gefnogi ein huchelgeisiau a
helpu i gynyddu cystadleurwydd a chynhyrchiant a chynyddu gwariant ar ymchwil a datblygu
yn y rhanbarth. Cynigir bod P-RC yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth y DU i fodelu effaith
mesurau fel cymhwyso Cyllid Cynyddiad Treth i gefnogi prosiectau seilwaith mawr, cyfuno
Ardrethi Annomestig Cenedlaethol i ganiatáu ailfuddsoddi strategol ac wedi'i dargedu, a
chyflwyno Credydau Treth Arloesedd a Chredydau Treth Datblygiad Proffesiynol ar gyfer
busnesau bach a chanolig i annog cynhyrchiant ac enillion ymchwil a datblygu. Bydd hyn yn
galluogi'r rhanbarth i ddod yn fwy hunanddibynnol a’i annog i adeiladu cyfoeth y gellir ei ailfuddsoddi i greu gwydnwch yn y dyfodol.
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Mae angen cymorth ar
amrywiaeth o raglenni seilwaith
ac ynni i'n galluogi i gymryd
camau sylweddol ymlaen tuag
at gyflawni’r agenda sero-net.
Hefyd, mae angen i ni fynd i'r
afael â’r hanes o danariannu
ar drafnidiaeth rheilffyrdd
rhanbarthol yn ddi-oed er mwyn
cysylltu ein rhanbarth yn well a
gwneud ffiniau'n fwy athraidd.
Mae'r rhain yn ôl eu natur
yn fuddsoddiadau mwy
sylweddol, ond gofynnir am
ystyriaeth.

£2bn gan yr Adran
Drafnidiaeth
Tuag at y gost o ddatblygu'r
blaenoriaethau rheilffyrdd
rhanbarthol strategol, cyfres
o gynigion sy'n adeiladu ar
gamau cynnar Metro De Cymru.
Y weledigaeth yw datblygu
rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
strategol aml-ddull ar gyfer
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n

Cyfraniad o £1.2bn gan y Strategaeth
Ddiwydiannol ddiwygiedig a Chronfa Her y
Strategaeth Ddiwydiannol
Tuag at raglen darparu ynni P-CR gwerth £8bn ar ffurf cronfeydd ysgogi sy’n ad-daladwy i
raddau helaeth er mwyn cymell: rhaglenni ôl-osod ynni glân domestig a diwydiannol, treialon
ateb hydrogen, cyflwyno seilwaith gwefru addas i'r diben ar gyfer cerbydau ULEV, gan symud
i ffynonellau ynni adnewyddadwy. Ein blaenoriaethau uniongyrchol o fewn y rhaglen hon
yw'r ôl-osod masnachol/diwydiannol a'r treialon hydrogen y mae angen cyllid hwb o £30m ar
eu cyfer. Byddai cronfa ysgogi arall o hyd at £500m yn cael ei defnyddio i helpu i gynyddu a
masnacheiddio canlyniadau.

darparu gwasanaethau trafnidiaeth
dibynadwy, effeithlon a fforddiadwy
o ansawdd uchel i gefnogi datblygu
economaidd cynaliadwy ac
adfywio cymdeithasol. Nodir y
blaenoriaethau cychwynnol yn ein
dogfen Blaenoriaethau Rheilffordd

GOFYNION TYMOR HWY

£3.2bn

Strategol ac fe’u hamlinellir yn
ddiweddarach yn y prosbectws hwn.

Ymrwymiad i
weithio a thrafod
ar y cyd
Ar ein cynigion ehangach ar draws
adrannau Llywodraeth y DU a hefyd
â chyrff anadrannol sydd wedi'u lleoli
yn y rhanbarth, megis y Swyddfa
Ystadegau Gwladol, y Swyddfa Eiddo
Deallusol a Thŷ'r Cwmnïau. Byddai'r
cynigion hyn yn cynnwys campws
data, cyflymydd digidol, cyfleoedd
i fanteisio ar rym amrediad llanw’r
Hafren, dynodi ardaloedd arloesi a
chreu canolfan hydrogen.
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G A L LWC H Y M D D I R I E D Y N O M I

Y Canlyniadau Disgwyliedig
Ar gyfer yr ymrwymiad uniongyrchol a geisir o £1.05bn, amcangyfrifwn y bydd hyn yn hwyluso:

Gyflawni

Rydym eisoes wedi creu'r amodau angenrheidiol ar gyfer llwyddiant. Mae gennym
bartneriaethau effeithiol gydag arweinyddiaeth wleidyddol a busnes cyffredin ar waith
a seilwaith cyflenwi gyda fframweithiau buddsoddi cadarn a phrosesau llywodraethu

33,500
o Swyddi

£3.75bn
o Drosoledd Preifat

£2.5bn
GYC

a sicrwydd cadarn. Mae gennym uchelgais, mae gennym strategaeth gadarn i
fanteisio ar gryfderau unigryw ein rhanbarthau ac mae gennym dystiolaeth o gyflawni
llwyddiannus drwy'r gwaith sydd wedi’i wneud hyd yma gan dimau Rhanbarthol y
Fargen Ddinesig. Ac er gwaethaf yr heriau y mae Covid-19 wedi'u cyflwyno, mae
gennym fomentwm. Mae'n hanfodol ein bod yn awr yn manteisio ar y potensial ac
yn symud ymlaen yn gyflym. Am hynny mae angen eich cefnogaeth arnom i sicrhau
ein bod yn parhau i gyflawni dros y bobl, y cymunedau a'r busnesau sy'n ffurfio
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Amcangyfrifon yw'r rhain a byddant yn cael eu

waith i drosi'r mentrau yn achosion buddsoddi unigol

mireinio wrth ddiffinio'r prosiectau unigol ymhellach.

a fydd yn ein galluogi i fesur yr effaith ar swyddi,
trosoledd a’r Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC).

Ar gyfer y rhaglenni tymor hwy ar Ynni, sy'n ceisio

Yn unol â hynny, ar yr adeg hon o'r broses rydym yn

cyfraniad o £1.2bn ar ffurf cronfeydd ysgogi i gymell

gofyn am ymrwymiad yn y dyfodol i ganiatáu amser i

mentrau trosiannol, a Blaenoriaethau Rheilffyrdd

lunio manylion y rhaglenni gwaith unigol.

Strategol sy'n ceisio cyfraniad o £2bn tuag at
ddatblygu seilwaith, mae angen gwneud rhagor o

G A L LWC H Y M D D I R I E D Y N O M I

Arloesi

Mae Cronfa Fuddsoddi Ehangach y Fargen Ddinesig yn gweithio ar sail 'bytholwyrdd'
ac rydym yn manteisio ar bob cyfle i chwilio am yr enillion ar fuddsoddiad, y cydfuddsoddiad a'r trosoledd preifat gorau posibl. Mae gennym hefyd y penderfyniad a'r
bwriad i sefydlu'r modd i ariannu ein rhaglenni yn greadigol yn hytrach na dibynnu'n
unig ar ffynonellau traddodiadol o gymorth ariannol.
Rydym wedi defnyddio dulliau sy’n cael eu llywio gan her a chenhadaeth i arbrofi gyda
syniadau newydd, gan sicrhau ein bod yn datrys problemau anhyblyg drwy feddwl
mewn ffyrdd newydd a defnyddio dyfeisgarwch ar lefel economaidd a chymdeithasol.

G A L LWC H Y M D D I R I E D Y N O M I

Ailadeiladu’n Well
Mae ein dull yn ymwneud â bod yn glir ynghylch sut y byddwn yn gwneud busnes – ond

nid ar ffurf busnes fel arfer. Er mwyn cael adferiad economaidd cadarn a gwydn o Covid-19,
rhaid osgoi dychwelyd ‘i’r un hen’ batrymau buddsoddi sy’n ddinistriol yn amgylcheddol.
Gellir ymddiried ynom i sicrhau bod y gwaith adfer yn sbarduno'r buddsoddiad a'r
newidiadau mewn ymddygiad a fydd yn lleihau'r tebygolrwydd o ergydion yn y dyfodol,
gan gynyddu ein gwydnwch iddynt pan ac os byddant yn digwydd. Mae gennym gyfle
i sicrhau'r buddsoddiad gorau posibl mewn dwysedd ymchwil a datblygu a datblygu
seilwaith, y cyfan ochr yn ochr ag ystyried gwydnwch i newid yn yr hinsawdd, systemau
symudedd yn y dyfodol a sicrwydd mewn cadwyni cyflenwi sydd wedi’u lleoli yn y DU.
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Trosolwg Economaidd
o Brifddinas-Ranbarth
Caerdydd

Cysylltedd

tua 13%. Rhagwelir y bydd y cynnydd mwyaf o

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (P-RC) yn

Mae angen gwella cysylltedd Corfforol a

Chasnewydd (16%). Mae’r cyfle i fuddsoddi mewn

cwmpasu poblogaeth, economi a daearyddiaeth

Digidol o fewn a thu hwnt i'r rhanbarth ar gyfer

'cartrefi clyfar' fforddiadwy ac arloesol; mewn

amrywiol dros ben. Yn gartref i 10 awdurdod lleol

pobl a busnesau.

cartrefi deiliadaeth hyblyg a symudedd 'gydol oes'

amrywio'n fawr ar draws y rhanbarth. Dros yr 20
mlynedd nesaf rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd
ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cynyddu

er budd cymdeithasol ac economaidd, yn glir.

ac 1.5 miliwn o bobl ar draws De-ddwyrain Cymru
- gydag amgylcheddau sy'n amrywio o ddinasoedd

CYNNYDD ME WN LEFEL AU CYMUDO

Caerdydd a Chasnewydd, trefi marchnad

Mae lefelau cymudo i'r gwaith yn parhau i gynyddu

C Y S Y L LT E D D D I G I D O L A M R Y W I O L

ar draws y rhanbarth. Yn wir, yn wahanol i'r rhan

Mae cysylltedd digidol hefyd yn amrywio ar draws y

fwyaf o ddinas-ranbarthau eraill yn y DU, mae

rhanbarth. Mae cyflymder band eang cyfartalog y DU

gan P-RC gymysgedd sylweddol o gymunedau

bron wedi dyblu yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf

trefol a gwledig gyda dros 75% o'r boblogaeth yn

o 28.9 Mbit yr eiliad i 46.2 Mbit yr eiliad. Mae'r rhan

byw y tu allan i Gaerdydd. Mae dibyniaeth fawr

fwyaf o awdurdodau ym Mhrifddinas-Ranbarth

ar geir gan nad oes gan gysylltiadau trafnidiaeth

Caerdydd ond yn cyrraedd ychydig dros hanner y

gyhoeddus y gallu na’r effeithlonrwydd priodol

cyflymder cyfartalog hwnnw ac mae rhai ardaloedd

mewn lleoedd allweddol. Y gyfran foddol ar hyn

gwledig a rhannau o'r cymoedd yn dweud eu bod yn

o bryd yw 80:10:10 car, teithio llesol, trafnidiaeth

teimlo eu bod 'wedi'u gadael ar ôl' o ganlyniad.

hanesyddol a chymunedau gwledig, i ganolbarth ôlddiwydiannol y Cymoedd a llain arfordirol 30 milltir
o hyd - mae'r rhanbarth wedi mwynhau adfywio a
buddsoddi sylweddol dros y degawdau diwethaf,
gan greu parciau busnes newydd, datblygiadau
tai o safon a mentrau hamdden dychmygus; ac
mae’r prosiectau nodedig yn cynnwys adfywio
Bae Caerdydd, gwaith seilwaith ffyrdd mawr ac
ailgyflwyno gwasanaethau trên i deithwyr yn
llwyddiannus yng Nglynebwy.
Mae effeithiau'r buddsoddiad hwn i'w gweld yn glir
mewn economi sy'n cyfrif am tua 50% o economi
Cymru. Gan dynnu ar dreftadaeth ddiwydiannol
falch, mae gan yr ardal nifer o fusnesau
gweithgynhyrchu angor ym maes Awyrofod, Modur
ac Amddiffyn, yn ogystal ag arallgyfeirio cynyddol
o'r sylfaen fusnes a ddangoswyd gan y clystyrau o'r
radd flaenaf mewn diwydiannau newydd sy’n tyfu
fel Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, Diwydiannau
Creadigol, Seiber a Gwyddorau Bywyd.
Gyda thair prifysgol, poblogaeth fedrus gan
gynnwys cyfartaledd rhanbarthol o 40% a mwy o'r
boblogaeth yn meddu ar gymwysterau NVQ4 neu
uwch, prifddinas fywiog sy'n enwog am gyfleusterau
diwylliannol a chwaraeon rhagorol - a chyfuniad
o arfordir, coedwigoedd a pharciau sy’n destun
eiddigedd - mae'r rhanbarth yn adrodd yn rheolaidd
am lefelau uchel o les ac ansawdd bywyd.
Fodd bynnag, er gwaethaf y cryfderau hyn a

- sy’n eu gwneud yn gymwys i dderbyn y lefel uchaf
o gymorth ariannol o Gronfeydd Ewropeaidd. Mae
hyn yn gadael llawer o'r rhanbarth yn arbennig o
fregus yn sgil colli cyllid yr UE sydd, ynghyd â
Covid-19, wedi cynyddu ymwybyddiaeth o
wendidau'r rhanbarth o ran gorddibyniaeth ar
weithgareddau a marchnadoedd economaidd
penodol. Fesul pen o’r boblogaeth, mae'r rhanbarth
ar ei hôl hi o gymharu â chyfartaledd y DU, ac yn
cynhyrchu dim ond 80% o GYC cyfartalog y DU
fesul pen o’r boblogaeth. Mae'r darlun eang hwn
hefyd yn cuddio amrywiad daearyddol sylweddol ar
draws y rhanbarth. Mae gwahaniaethau economaidd
a chymdeithasol sylweddol a hirsefydlog rhwng y
parth arfordirol ffyniannus o amgylch Caerdydd a
Bro Morgannwg, ac ardaloedd mwy difreintiedig
Cymoedd De Cymru. Mae'r cyfosodiad hwn o angen
a chyfle yn nodwedd benodol o Brifddinas-Ranbarth
Caerdydd; ynghyd â'r gyd-ddibyniaeth rhwng y
brifddinas a'i chefnwlad ranbarthol ehangach. Tra
bod Caerdydd wedi adeiladu ei chyfoeth ar allforio
o feysydd glo Cymoedd De Cymru, mae dyfodol
cymunedau'r Cymoedd bellach wedi'u cysylltu'n
hollbwysig â swyddi, sgiliau a marchnadoedd tai
Caerdydd a Chasnewydd.

gyhoeddus. Gallai hyn fod yn anghynaladwy ac
mae'n awgrymu bod angen dull mwy haenedig.
DOSBARTHIAD SWYDDI NEWYDD
Mae twf cyflogaeth wedi'i ganoli'n helaeth yng
Nghaerdydd. Er bod hyn yn dystiolaeth gref o

dros y 25 mlynedd diwethaf, mae rhannau
sylweddol o'r rhanbarth yn parhau i gael eu diffinio
fel rhai o'r ardaloedd mwyaf difreintiedig yn
economaidd yn Ewrop

Cystadleurwydd

groniad, i ategu hyn, mae angen canolbwyntio
ar swyddi da yn nes at 'gartref'. Felly mae angen

D I F F YG M À S C R I T I G O L

datblygu cadwyni cyflenwi gwerth uchel a sicrhau

Mae gan P-RC economi gymharol fach a chyda

swyddi o ansawdd gwell i ysgogi cynhyrchiant a'r

phoblogaeth o tua 1.5 miliwn, nid oes ganddi'rmàs

ymdeimlad o berthyn y mae pobl yn ei roi i’w lle.

critigol sy'n amlwg mewn llawer o ddinasranbarthau a chytrefi mwy llewyrchus y DU.

Y CYMOEDD A DATGYSYLLTIAD GWLEDIG

Mae angen i ni fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd

Mae'r Cymoedd a rhai rhannau gwledig o P-RC yn

sydd gennym i sicrhau ein bod yn gwneud mwy

llai hygyrch na'r prif ddinasoedd a’r llain arfordirol.

o gynnydd gan weithio'n agos gyda Llywodraeth

Mae’r cymunedau a ddenodd pobl yn wreiddiol i

Cymru a chwarae rhan lawn mewn mentrau fel

weithio yn y diwydiannau haearn a glo sydd bellach

Porth y Gorllewin.

wedi'u cau, i raddau helaeth yn gymharol ynysig ac

Heriau a Chyfleoedd Allweddol

yn anodd eu cynnal erbyn hyn. Mewn ardaloedd

G YC I S L A W ’ R C Y FA R TA L E D D

gwledig, mae hyn yn cael ei waethygu gan seilwaith

Er bod GYC wedi tyfu a diweithdra wedi gostwng yn

O ystyried y cyd-destun hwn, gellir grwpio heriau a

gwael a diffyg mynediad at wasanaethau sy'n

ystod y blynyddoedd diwethaf, mae cynhyrchiant llafur

chyfleoedd allweddol y rhanbarth yn fras o dan dri

rhoi premiwm ar yr angen am well cysylltiadau

yn y rhanbarth (a fesurir gan GYC fesul swydd a lenwyd

phennawd:

trafnidiaeth a fydd yn agor cyfleoedd economaidd.

neu awr a weithiwyd) yn 85% o gyfartaledd y DU ac

llwyddiant diamheuol buddsoddiadau a wnaed
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bell ffordd yn digwydd yng Nghaerdydd (31%) a

mae'n llusgo y tu ôl i'r rhan fwyaf o ddinas-ranbarthau
— Cysylltedd
— Cystadleurwydd
— Gwydnwch

SAFON, AMRYWIAETH A

eraill ledled y DU. Y broblem yw bod twf cynhyrchiant

F F O R D D I A D W Y E D D TA I

yn y pum mlynedd diwethaf yn cael ei arwain gan

O ganlyniad, mae cyfradd rhagamcanol prisiau

gyflogaeth yn bennaf. Bydd gwaith ar Glystyrau a thwf

tai, cyfleoedd i ddatblygu a thwf aelwydydd yn

a arweinir gan arloesedd yn allweddol i newid hyn.

17

AMRY WIANT ME WN CYFLOGAE TH

C R Y F D E R S E C T O R A U A C H LY S T Y R A U

ficrofusnesau - ynghyd â lefelau cyffredinol is o

sectorau eraill. Nodweddir y rhanbarth hefyd gan

A CHYFLOG

Mae nifer o glystyrau cryf a rhai sy'n dod i'r amlwg

ffyniant ac incwm aelwydydd. Mae'r gwersi o

bobl rhwng 22 a 45 oed yn gadael yr ardal, felly mae’r

Mae cyfraddau diweithdra a lefelau cyflog yn

yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu twf yn y gadwyn

argyfyngau blaenorol yn dangos bod gwydnwch

ymdrechion i gadw'r nifer fawr o raddedigion o dair

amrywio'n sylweddol ar draws y rhanbarth. Mae

gwerth. Mae gan P-RC gymwysterau byd-eang

economaidd yn gofyn am ystwythder, arloesedd ac

prifysgol y rhanbarth yn hanfodol.

diweithdra fel arfer ar ei isaf yng nghefn gwlad Sir

mewn gweithgynhyrchu lled-ddargludyddion

ymagwedd hirdymor mewn ymatebion polisi.

Fynwy ac ar ei uchaf ym Mlaenau Gwent a Merthyr.

cyfansawdd uwch – elfen allweddol o’r diwydiannau

Mae cyflogau gros cyfartalog yn y rhanbarth yn is

ffôn clyfar, technoleg feddygol, modurol a 5G

Y R E C O N O M I S Y L FA E N O L

Bydd targedau cynyddol i leihau carbon yn cynnig

na chyfartaledd y DU, gyda 24% o gyflogeion yn y

rhyngwladol. Yn ogystal, mae ganddo fantais

Mae dibyniaeth gref ar gyflogaeth yn yr economi

cyfleoedd newydd ar gyfer arloesi a gweithgarwch

rhanbarth yn cael eu talu'n is na'r cyflog byw. Mae

gymharol ym maes cynyddol technoleg yswiriant,

sylfaenol ar draws y ddinas-ranbarth yn ei

economaidd, ond byddant hefyd yn heriol i

2 o'r 10 ardal awdurdod lleol yn sgorio'n arbennig o

fel y cydnabyddir drwy waith Rhaglen Cyflymydd

chyfanrwydd ac mae rhyw 35% o swyddi yn

lawer o gwmnïau. Mae amgylchedd naturiol o

isel ar Fynegai Cystadleurwydd y DU.

Entrepreneuriaeth Ranbarthol Cymru ar y cyd â MIT.

y rhanbarth ym maes addysg, gofal iechyd a

ansawdd uchel y rhanbarth yn darparu cyfoeth

Ym maes gwyddorau bywyd, mae gan y rhanbarth

lletygarwch a manwerthu. Mae'r sectorau hyn o'r

o adnoddau a chyfleoedd ar gyfer twristiaeth,

LEFELAU SGILIAU

gryfderau clir mewn diagnosteg a dyfeisiau

economi nad yw’n fasnachol yn gweithredu fel pileri

iechyd a hamdden, fel y mae ehangder treftadaeth

Lefelau sgiliau amrywiol yw prif ffactor

meddygol - ac yn y diwydiannau creadigol mae

hanfodol ar gyfer creu swyddi a sefydlogrwydd

ddiwylliannol a hanesyddol y rhanbarth. Mae

gwahaniaethau cynhyrchiant, ac mae angen

cryfder amlwg ar lwyfan a'r sgrin. Mae ein gallu

swyddi, ac ar gyfer cyflogi graddedigion nad ydynt

Storm Dennis wedi amlygu gwendidau llawer

sylfaenol i fynd i'r afael â'r diffygion hyn ar draws y

seiber yn ased arall, sydd wedi'i gysylltu'n agos â

yn mudo. Mae'n rhoi cryn wydnwch i'r economi

o drefi a busnesau P-RC yn ddiweddar iawn i

sbectrwm sgiliau, yn enwedig i'r bobl hynny sydd

gwaith rhyngranbarthol ar draws daearyddiaeth

ranbarthol felly gan fod ei gweithgareddau'n cael

lifogydd, ac mae wedi cadarnhau pwysigrwydd

â'r lefelau isaf o sgiliau. Mae canran y boblogaeth

Porth y Gorllewin.

eu dosbarthu yn ôl poblogaeth a galw. Mae hefyd

cynyddol rhybuddion priodol ac effeithiol cyn

sydd â chymwysterau ar Lefel 4 yn amrywio'n

yn seiliedig i raddau helaeth ar leoedd a’r gymuned

digwyddiadau tywydd digynsail.

sylweddol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

ac mae'n gyfrwng galluogi pwerus ar gyfer treuliant

- dros 46% yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a

cyfunol, a chreu cyfoeth lleol. Gall cefnogaeth

Y GY M U N E D

Sir Fynwy; a llai na 33% yng Nghaerffili, Merthyr

ddoeth i 'angorau' lleol allweddol helpu i gadw

Mae gan y rhanbarth gryn gryfder yn ei wead

arian yn cylchredeg yn lleol a chreu gwell amodau

cymdeithasol a'i ysbryd cymunedol. Mae hyn

cyflogaeth, gan helpu i ledaenu ffyniant lleol a

yn rhoi cyfle i fod yn optimistaidd o ran gallu'r

sbarduno cynhyrchiant. Mae Covid-19 wedi mwy

rhanbarth i greu hunaniaeth gref a nodedig, ac i

CY M YS G E D D AC

nag amlygu’r gallu sylweddol sydd gan y sector

ymdopi â'r heriau amrywiol sydd o'n blaenau.

BUDDSODDI MEWN YMCHWIL

AMRYWIAETH ECONOMIG

cyhoeddus i gefnogi gwydnwch cymunedau lleol

A D AT B LYG U

Mae'r cythrwfl cynyddol yn y byd economaidd

pan fydd argyfyngau’n digwydd - ac mae potensial

Mae arloesi'n ffactor allweddol arall sy'n

ehangach wedi dod â ffocws craff ar wydnwch

mawr i fanteisio ar hyn wrth gefnogi’r broses

dylanwadu ar gynhyrchiant. Mae P-RC yn cynnwys

P-RC - ac mae argyfwng economaidd 2008,

hirdymor o ailadeiladu ac adnewyddu.

sylfaen wyddoniaeth uchel ei pharch drwy ei

ymwahanu o'r Undeb Ewropeaidd, newid yn yr

Phrifysgolion, gan ddarparu sylfaen gref ar y

hinsawdd a phandemig Covid-19 i gyd yn amlygu

DIBYNIAE TH AR SECTORAU PENODOL

cyd ar gyfer datblygu technolegau a rhaglenni

pwysigrwydd deall galluoedd y P-RC i addasu

Mae dibyniaeth fawr P-RC ar rai sectorau yn

newydd. Er gwaethaf hyn, mae buddsoddiad

i brosesau tymor hwy o drawsnewid a newid.

creu nifer o wendidau. Mae'r colledion swyddi a

mewn ymchwil a datblygu wedi aros yn gymharol

Mae P-RC yn nodweddiadol yn llai cymhleth

rhagwelir o ganlyniad i gau ffatri Ford ym Mhen-

isel yn y rhanbarth, gyda gwariant Innovate UK

ac yn fwy amrywiol yn economaidd na llawer o

y-bont ar Ogwr a'r cyhoeddiadau diweddar ar

yng Nghymru yn cael ei fesur ar lai na thraean o

ddinas-ranbarthau eraill, o ystyried ei ddibyniaeth

roi'r gorau i gynhyrchu dur yng ngwaith Orb yng

ffigur cyfartalog y DU fesul pen - ac mae gwariant

fawr ar sectorau penodol (gweler uchod) a

Nghasnewydd wedi amlygu breuder dibyniaeth

y llywodraeth ar ymchwil a datblygu yng Nghymru

chymhareb gymharol uchel o ardaloedd gwledig.

draddodiadol y rhanbarth ar weithgynhyrchu.

yn sefyll ar ddim ond 1% o GYC Cymru. Yn P-RC,

Mae'r ddibyniaeth gymharol fawr ar wasanaeth

mae buddsoddiad cyfartalog yn llawer is na 1%

cyhoeddus yn gyfle allweddol yn hyn o beth.

Tudful, a Blaenau Gwent. Mae gan rannau o'r
rhanbarth lefelau cymharol uchel o bobl heb

Gwydnwch

unrhyw gymwysterau o hyd.

gyda dim ond Caerdydd yn dangos ffigur o 1.1%,
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N E W I D Y N Y R H I N SAW D D

NEWID YN Y DEMOGRAFFIG
Fel gweddill y DU, mae gan y rhanbarth boblogaeth

sy’n rhoi pwysau gwirioneddol ar bwysigrwydd

Y G W E R S I I ’ W DY S G U O

sy'n heneiddio, ac mae 20% o'r boblogaeth yn 65

ymdrechion P-RC i ysgogi buddsoddiad cyhoeddus

E RGY D I O N B L A E N O RO L

oed neu'n hŷn. Rhagwelir y bydd hyn yn cynyddu i

mewn ymchwil a datblygu.

Mae’r ymdrech i atal feirws Covid-19 wedi cael

25% erbyn 2036 ond bydd yn amrywio'n sylweddol

effaith sylweddol ar yr economi leol o ystyried y

ar draws gwahanol gymunedau - gan greu mwy o alw

ddibyniaeth ar fuddsoddiad allanol, twristiaeth,

am ddarpariaeth gofal a gwasanaethau cysylltiedig,

lletygarwch, manwerthu a nifer sylweddol o

gydag effaith bosibl ar y gweithlu sydd ar gael i
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Uchelgais Strategol

Ein Nod
Rhanbarth cystadleuol, cysylltiedig a gwydn lle
mae ffyniant yn cael ei rannu ac mae cyfoeth a lles
yn nodau cytûn.

Mae Diagram 1 isod yn dangos uchelgais P-RC a'r strategaethau
cysylltiedig, y mecanweithiau darparu a'r cynigion buddsoddi
cydberthynol sydd eu hangen i fynd i'r afael â’r heriau yr
amlinellwyd yn y trosolwg economaidd. Y cynigion hyn a fydd
yn galluogi P-RC i gyflawni ei uchelgeisiau i fod yn Gysylltiedig,
Cystadleuol a Gwydn a dod yn lle sy'n wirioneddol hunanddibynnol
yn economaidd gan gynnig cyfle cyfartal i bawb.

Mae creu a meithrin economi gynhwysol lle gall
pawb fod yn rhan ohoni wrth wraidd y gwerth sy'n
sail i'n strategaeth a'n dull gweithredu. Ein nod yw
gwneud gwahaniaeth gwirioneddol a pharhaus i bob
cymuned drwy;
— Greu ffyniant cyffredinol – lle nad oes yr un
lle’n cael ei adael ar ôl
— Meithrin arloesedd mewn busnes,
gwasanaethau cyhoeddus ac economïau
lleol a sylfaenol

Diagram 1

— Sicrhau bod uchelgais economaidd yn cydfynd â pholisïau cymdeithasol blaengar
LLE:

N O DA U :

S T R AT E G A E T H A U :

MECANWEITHIAU DARPARU:

CORE PROPOSITIONS:
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Cysylltiedig

Cystadleuol

Cysylltu Pobl a
Lleoedd Drwy
Wella Seilwaith

Ysgogi Cryfderau
Sectoraidd

Llywodraethu

Mecanweithiau
Ariannu

1

Gwydn
Cyflymu’r Broses
o Bontio i Economi
Werdd
Paratoi Sgiliau'r
Dyfodol

2

3

4

Gallu a Chapasiti

5

6

ENABLING PROPOSITIONS:

1

2

3

4

5

WIDER PROPOSALS:

1

2

3

4

5

“

Yr uchelgais yw rhoi’r math o fuddsoddiad
parhad a fydd yn dod â chlystyrau
diwydiant allweddol yn fyw, sicrhau y
gall cwmnïau gyflawni eu potensial ar
gyfer arloesi, a chreu canolfannau o bwys
economaidd gydag effeithiau lluosog ar
gyfer cadwyni cyflenwi lleol a rhanbarthol.
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Ein Strategaeth
Mae ein Strategaeth ar gyfer gwireddu ein huchelgais yn ymwneud ag ysgogi cryfderau rhanbarthol mewn sectorau
diwydiant â blaenoriaeth i greu clystyrau lle gall P-RC gystadlu'n effeithiol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol.

Darparu ymyriadau ariannu arloesedd
ar gyfer cwmnïau angori o fewn
ecosystemau clwstwr.

Alinio'r ddarpariaeth sgiliau i sectorau
diwydiant y dyfodol.

Diagram 2
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Cefnogi clystyrau sy'n dod i'r amlwg
drwy nodi a chreu mapiau ffordd
strategol a gwneud cais am gyfleoedd
ariannu allanol e.e. cynigion UKRI
Strength in Places.

Cyflymu'r seilwaith galluogi i gysylltu
pobl a lleoedd ac ystyried cludiant, yn
arbennig, fel modd nid yn unig o symud
pobl o gwmpas, ond dod â phobl at ei
gilydd

Cefnogi datblygiadau arloesol mewn
datblygiad awyrennol, modurol, pŵer a
pheiriannau thrydan sy'n tyfu
gweithgareddau ymchwil a datblygu a
gweithgynhyrchu yn y rhanbarth.

Buddsoddi mewn seilwaith i annog
mewnfuddsoddiad ac adleoli cwmnïau i
leoliadau/ canolfannau strategol.

Symud tuag at ddefnyddio dull sy’n cael ei
yrru gan genhadaeth a’i arwain gan her
wrth gaffael arloesedd drwy gaffael yn
arloesol, canolbwyntio ar feithrin sgiliau
arloesi a chynhyrchiant mewn
gwasanaethau cyhoeddus.

Adeiladu atebion sy'n canolbwyntio ar
ymchwil a datblygu i heriau rhanbarthol
gan gydweithio â'n Prifysgolion a'u
partneriaid.

Defnyddio ein mecanweithiau
presennol ar gyfer y Fargen Ddinesig,
ynghyd â’n cronfeydd a’n hoffer
gweithredu i fuddsoddi'n gyflym mewn
sectorau wedi'u targedu.

Canolbwyntio ar adferiad gwyrdd ar ôl
Covid i sicrhau bod y rhanbarth yn
ailadeiladu'n well ac yn trosglwyddo i
economi carbon niwtral.

Sicrhau cysylltiadau cryf rhwng ein
strategaeth ddiwydiannol, ein
strategaeth sgiliau a'n buddsoddiadau.

Nodi ac eirioli dros ddefnyddio
cadwyni cyflenwi lleol i hwyluso mwy o
hunanddibyniaeth economaidd a
meithrin economïau rhanbarthol cylchol.

Darparu cyllid er mwyn tyfu i ddatblygu
clystyrau sector.

Sicrhau effaith ar raddfa
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Ein Mecanweithiau Darparu

Yn ogystal, mae gennym:

Mae gennym y cymwysterau cywir. Mae trefn a phrofiad ein Bargen Ddinesig yn rhoi'r wybodaeth a'r gallu i

— Ddata, tystiolaeth a’r gallu i ddeall ein

ni weithredu'n gyflym.

marchnadoedd, sectorau blaenoriaeth a

chydlynol, sydd, yn ogystal â phaneli

sectorau diwydiannol.

buddsoddi a pholisi economaidd, yn

— Gallu unigryw a adeiladwyd gyda phartneriaid,

Diagram 3

economegwyr a gwyddonwyr data.

Llywodraethiant
a Chynghori
Mae gennym strwythurau sydd
wedi'u cymeradwyo gan 3 haen
o lywodraeth sy'n effeithiol ac sydd
wedi gwrthsefyll prosesau craffu
ac adolygu annibynnol llym

Mecanweithiau
Cyllid

Gallu a
Chapasiti
Mae gennym dîm ymroddedig i
ddarparu arweinyddiaeth, uchelgais a
momentwm gweithredol
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— Cynllun Twf Economaidd Rhanbarthol
– wedi'i addasu ar gyfer Covid-19 sy'n
canolbwyntio ar adferiad, ailadeiladu ac
ailymddangos a fframwaith gyfer twf gwydn.
— Fframwaith Buddsoddi ac Ymyrryd Rhanbarthol

Mae arian eisoes yn cael ei ddarparu
drwy Gronfa Buddsoddi Ehangach y
Fargen Ddinesig – Cronfa Eiddo, Cronfa A
riannu BBaCh, Cronfa Dai, Cronfa
Her a buddsoddi mewn Arloesedd.
Mae’n galluogi buddsoddi,
gweithredu a chyflawni’n gyflym

— Seilwaith partneriaeth cyfoethog a

– proses gadarn sy’n cael ei hadolygu’n
gyfreithiol ar gyfer asesu cynigion buddsoddi
sy'n gysylltiedig â Phanel Buddsoddi
cyhoeddus-preifat arbenigol sy'n cynghori'r
Cabinet Rhanbarthol. Mae hyn yn cefnogi
arloesedd, seilwaith a buddsoddiad her ac yn

cynnwys Partneriaeth Twf Economaidd
Ranbarthol, Cyngor Busnes ac Awdurdod
Trafnidiaeth Rhanbarthol.
— Bwrdd Sgiliau Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd sydd â chynrychiolwyr o
Ddiwydiant, AU, AB, Dysgu Seiliedig ar
Waith, Undebau Llafur a Llywodraeth Leol.
— Diwylliant cynyddol o gydweithio rhwng
sefydliadau AU/ AB/ Diwydiant sy'n adeiladu
ar gyfer y rhanbarth a'r sector cyfan ac nid ar
gyfer sefydliad neu gwmni penodol oni bai y
gellir dangos budd rhanbarthol.
— Strategaeth a chynllun ar gyfer croesawu'r

gweithredu ar sail enillion ar fuddsoddiad, gan

cyfleoedd a gynigir gan ddyfodiad

sicrhau ffocws ar gynnig cymorth, nid cardod.

Cydbwyllgorau Corfforaethol.

“

Mae gennym 4 blynedd o brofiad o
fuddsoddi cyhoeddus rhanbarthol effeithiol
a llywodraethu economaidd - fel y dengys yr
adroddiad gwerthuso diweddar gan SQW. Mae
gennym fodel swyddogaethol cadarn y gellir
ei gynyddu i gyflawni’n lleol ac yn rhanbarthol,
cyfreithlondeb democrataidd lleol, ac mae
gennym ddarpar strategaeth ar gyfer datblygu
adarparu’r gallu a’r capasiti i esblygu o Fargen
Ddinesig i ddinas-ranbarth gyflawn. Rydym yn
hyderus yn ein gallu i gyflawni
25

Ein Cynigion
Mae Diagram 4 yn rhestru ein dau gategori o Gynigion - Cynigion Craidd a Chynigion Galluogi - ac mae’r
ddau gategori’n dibynnu ar y llall er mwyn sicrhau'r effaith orau bosibl. Mae'r cynigion craidd yn gynigion
trawsnewidiol sydd wedi'u datblygu o amgylch sectorau â blaenoriaeth ac maent wedi'u targedu a'u
diffinio’n dda. Mae'r cynigion Galluogi yn fuddsoddiadau sylfaenol sy'n gwasanaethu'r rhanbarth cyfan.
Gyda'i gilydd, bydd y cynigion hyn yn sicrhau nad oes unrhyw le'n cael ei adael ar ôl ac nad yw unrhyw le’n
colli allan drwy gadwyni cyflenwi, cysylltiadau seilwaith, cysylltiadau dynol ac arloesedd.
Diagram 4

Cynigion Craidd
1. Pweru Canolfan Ragoriaeth Lled-ddargludyddion Cyfansawdd Gyntaf y Byd
2. Adeiladu clwstwr technoleg feddygol sy'n arwain y byd wedi'i integreiddio'n llawn â GIG Cymru
3. Creu Cyflymydd Cenedlaethol Digidol
4. Datblygu Canolfan Arloesi Seiber
5. Atgyfnerthu ac Ehangu Prifddinas-Ranbarth Creadigol
6. Cyflymu'r Broses o Drosglwyddo i Hydrogen a Rhaglen Ailosod Ynni Eiddo Masnachol

Cynigion Galluogi
1. Manteisio ar Rym Digidol - Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad a Sefydlu 5G
2. Darparu Safleoedd ac Adeiladau Hygyrch a Fforddiadwy
3. Alinio'r Ddarpariaeth Sgiliau ag Anghenion y Sector Diwydiant yn y Dyfodol

Manylion y Cynnig
26

4. Diogelu ein Seilwaith Rheilffordd at y Dyfodol
5. Ynni Gwyrdd: ULEV/ Ôl-osodiadau/ Ynni Adnewyddadwy
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Cynnig

Craidd
1

Mae ein cynnig electroneg pŵer yn ceisio adeiladu ar y gallu
sylfaenol hwn drwy greu:
— Academi sgiliau ar gyfer sector y DU drwy
barhau i ddatblygu'r clwstwr ffisegol ym

rhyngwladol gyda phartneriaid Diwydiannol

Mharc Imperial Casnewydd.

a Phrifysgolion De-ddwyrain Asia a Gogledd

— Rhaglen datblygu sgiliau a thalent lawn sy'n
amrywio o brentisiaethau lefel mynediad
hyd at ddatblygiad ôl-ddoethurol.

— Rhaglen dysgu, datblygu a hyfforddi

gynhwysfawr ar gyfer cwmnïau yn y gadwyn

CRAIDD 1

Pweru Canolfan Ragoriaeth
Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd Gyntaf y Byd
Mae P-RC yn gartref i CSconnected – clwstwr Lled-ddargludyddion
Cyfansawdd cyntaf y byd. Dros y 5 mlynedd diwethaf mae buddsoddiadau
olynol drwy gynghorau ymchwil, UKG, Innovate UK, LlC a SAU a busnesau
i gyd wedi helpu i fuddsoddi tua £750M mewn tyfu'r sector.

— Partneriaeth Ymchwil a Datblygu

America.

— Cyfleuster labordy mynediad agored a fydd
yn galluogi arloesi a datblygu ar y cyd a

masnacheiddio rhaglenni a chynhyrchion a
ddatblygwyd drwy'r rhaglen CRD.

gyflenwi gyda'r nod o gyflawni cyfradd
defnydd o 80% o rwydweithiau rhanbarthol.

Requirements
£100m
Datblygu'r broses o greu academi
sgiliau, rhaglenni datblygu talent,
partneriaethau ymchwil a datblygu
byd eang a chyfleusterau labordy
mynediad agored.

Cymhellion Cyllidol P-RC
Yn 2017, buddsoddodd P-RC £38M gydag IQE,

Gyda buddsoddiad ychwanegol o £44M, y dyfarnwyd

gan gyd-fuddsoddi £375M ym mega-ffowndri

£25M ohono gan Gronfa Strength in Places UKRI

lled-ddargludyddion cyfansawdd Casnewydd ym

llywodraeth y Deyrnas Unedig, bydd CSconnected yn

Mharc Imperial sy'n gartref i IQE Plc – gwneuthurwr

adeiladu ar fuddsoddiadau sylfaenol drwy:

rhestredig AIM o led-ddargludyddion cyfansawdd
y genhedlaeth nesaf. Mae’r Ffowndri, sydd hefyd yn

— Ddatblygu drws ffrynt ar gyfer

gartref i CSA Catapult gwerth £50M, yn cynhyrchu

mewnfuddsoddiad a buddsoddiad

sglodion afrllad sy'n cael eu hallforio ledled y byd ac

uniongyrchol o dramor.

sydd wedi'u cynnwys ym mhob math o dechnolegau
datblygedig mawr, o ffonau clyfar i dechnoleg y
gellir ei gwisgo ac o systemau ynni uwch i foduron y
genhedlaeth nesaf.

— Atgyfnerthu statws corff masnach
CSconnected.
— Creu'r cyflenwad sgiliau a thalent a pharhau
i leoleiddio cadwyni cyflenwi.
— Cyflawni 'Rhaglen Ymchwil a Datblygu

Trwy gredydau treth Ymchwil
a Datblygu.

Mynediad i
Ddadansoddwyr BEIS
a Swyddogaethau
Cynnal Polisi
I gael mewnwelediad a gwybodaeth
am y farchnad fyd-eang.

Cymorth gan yr Adran
Masnach Ryngwladol
Ar gyfer rhaglen wedi'i thargedu o
fewnfuddsoddi rhyngwladol.

Cydweithredol' arloesi agored.
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Cynnig
Creu:

Craidd
2

— Cyfleusterau arloesol (gan gynnwys

CRAIDD 2

Adeiladu Clwstwr Technoleg
Feddygol sy'n Arwain y Byd
wedi'i Integreiddio'n Llawn â
GIG Cymru

hyblygrwydd i ddarparu ar gyfer cwmnïau

llawfeddygon ar sut i’w defnyddio. Bydd

Dyfeisiau Meddygol a Diagnosteg, o bob

cyfleuster o'r fath yn unigryw yn y DU

maint ac aeddfedrwydd

— Sefydliad Ymchwil a Thechnoleg sy'n

dyfeisiau meddygol a mewnblaniadau

setiau data iechyd y cyhoedd

— Cyfleuster mynediad agored ar gyfer

teilwra i fynd i'r afael â heriau datblygu busnesau yn

darparu cyfleusterau ac arbenigedd i brofi

y sector. Wrth wneud hynny, ein nod yw creu atyniad

dyfeisiau newydd ar gyfer cymeradwyaeth

cryf ar gyfer mewnfuddsoddi ac adleoli talent.

eraill sydd eu hangen i drawsnewid P-RC yn gartref

gyflwyno, a chyflwyno arloesedd yn uniongyrchol

diagnosteg y genhedlaeth nesaf gan gynnwys:

i'r GIG, gan fod o fudd i iechyd a lles y rhanbarth

Ysgogi ymgyrch
technoleg feddygol

feddygol, a adeiladwyd ar safle Cardiff Edge yng

i arloesi yn y GIG

Nghyffordd 32 yr M4. Y nod yw creu safle cysylltiedig,

— GIG datganoledig – digon hyblyg i
fabwysiadu arloesedd i drawsnewid iechyd
a lles y rhanbarth
— Y Clwstwr Lled-ddargludyddion

cystadleuol a gwydn sy'n mynd ymhell y tu hwnt
i barc gwyddoniaeth nodweddiadol. Wrth wneud
hynny, byddwn yn gallu denu mewnfuddsoddiad, a
chronfa sgiliau i gystadlu â Rhydychen, Caergrawnt a
Gogledd-orllewin Lloegr.

Cyfansawdd – dyfodol electroneg;
gyflymach, ysgafnach, rhatach, gyda

Mae'r safle ei hun mewn lleoliad delfrydol, gyda

swyddogaeth ychwanegol

seilwaith rheilffyrdd ardderchog diolch i brosiect

Ein nod yw dod â'r llinynnau hyn ynghyd i mewn
i glwstwr technoleg feddygol llwyddiannus sy’n
cael ei arwain gan ymchwil a datblygu, gan greu
ecosystem lle gall busnesau weithio ar y cyd ag
ymchwil sydd ar flaen y gad, tynnu ar y potensial

y Metro, ac mae ei leoliad ar yr M4 yn darparu
cysylltiadau cymudo hawdd o unrhyw ran o'r
Brifddinas-ranbarth. Mae Bargen Ddinesig P-RC yn
cynnig buddsoddi yn y safle hwn fel Menter ar y Cyd.

Bydd y cyfleusterau a'r canolfannau hyn yn cael eu

datblygiad a hyfforddiant clinigol, sy'n

y mae lled-ddargludyddion cyfansawdd yn ei

gan Lywodraeth Cymru i chwalu'r rhwystrau

hyfforddi'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr
data ar heriau data busnes byw a defnyddio

Mae'r rhanbarth eisoes yn gartref i'r cynhwysion

wraidd y weledigaeth mae ecosystem technoleg

— Academi Data Iechyd y Brifysgol, sy'n

arbenigo mewn dylunio cynnyrch, prototeipio

Gofynion

— Y Ganolfan Gwyddorau Bywyd – a ariennir
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ar lwybrau rheoleiddio a hyfforddi

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn gartref i gwmnïau dyfeisiau
meddygol a diagnostig sefydledig, ymchwil genomeg arloesol
ym Mhrifysgol Caerdydd a charfan fywiog o gwmnïau technoleg
feddygol ifanc.

tra hefyd yn sbarduno twf economaidd. Wrth

reoleiddiol, rhoi cyngor arbenigol

ystafelloedd glân a labordai) gyda

£200m
I greu'r amodau angenrheidiol i
P-RC ddod yn brifddinas dyfeisiau a
diagnosteg y DU.

Ar gyfer cronfa her sy'n gysylltiedig
â galwadau Cronfa Her y Strategaeth
Ddiwydiannol sydd ar y gweill

Datgloi patentau
Swyddfa Eiddo Deallusol
Er mwyn symud ymlaen ac
ailbwrpasu Eiddo Deallusol amddifad

Cymorth gan yr Adran
Fasnach Ryngwladol
Ar gyfer mewnfuddsoddiad wedi'i
dargedu ac ysgogi partneriaethau
technoleg feddygol a ffurfiwyd
drwy'r Alltudiaeth Gymreig Fyd-eang

Lleoli rhaglen darganfod
technoleg feddygol
Drwy bresenoldeb lloeren ARPA
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Cynnig

Craidd
3

— Creu gallu cyflymydd digidol i fanteisio ar ddata
ar raddfa ar gyfer datblygu mewnwelediad,
rhagwelediad a thechnegau deallus.

— Datblygu rhaglenni sgiliau, darparu
CRAIDD 3

Creu Cyflymydd
Cenedlaethol Digidol
Cymru sydd â'r economi ddigidol sy'n tyfu gyflymaf y tu allan i
Lundain, ac mae twf y sector ariannol a phroffesiynol yng Nghymru
wedi arwain at ddiwydiant technoleg ariannol ffyniannus.
Yn P-RC, mae cwmnïau gwasanaethau ariannol

yn sin dechnoleg Cymru, sy'n caniatáu i gwmnïau

fel un o gan cwmni’r FTSE, Admiral, ymhlith

newydd, buddsoddwyr a chwmnïau mwy o faint

cyflogwyr mwyaf y rhanbarth. Yn ogystal, mae P-RC

gyfarfod a rhannu syniadau drwy gyflymyddion

yn rhanbarth sy'n gyfoethog o ran data ac mae

a deoryddion yn ogystal â digwyddiadau

gennym adnoddau data sylweddol. Mae gennym

rhwydweithio a gweithleoedd hyblyg.

Ganolfan Ddata o'r radd flaenaf yn y rhanbarth a

arbenigedd Deallusrwydd Artiffisial cyflym i
ddiwydiannau

— Cymhwyso cronfa Datblygu Mentrau -

cronfa sy'n seiliedig ar ecwiti i gefnogi

"ysgolion sgiliau" ar gyfer gwyddor data,

busnesau newydd/entrepreneuriaid yn y

peirianneg meddalwedd a Deallusrwydd

cyfnod o lansio'r fenter gychwynnol, hyd at

Artiffisial, o ymyriadau ysgol uwchradd

y pwynt lle mae'n ddigon sylweddol i fod yn

hyd at AB, AU a phrentisiaethau, gan

gymwys i gael cyllid ar raddfa fawr.

alluogi uwchsgilio, ailsgilio, sgiliau

entrepreneuraidd a DPP hyblyg mewn

Academïau sydd wedi’u halinio â busnesau.
— Cyfnewid gwybodaeth a meithrin mwy o

— Creu canolfan technoleg ariannol ganolog

- Cynnig gwasanaethau cymorth, sgiliau ac
amgylcheddau gweithio hyblyg a rennir i

leihau risgiau i gwmnïau ac entrepreneuriaid

allu i gyd-greu data/atebion Deallusrwydd

newydd, yn ogystal â darparu lle "glanio

Artiffisial - gweithgarwch cyflymu busnes,

meddal" i gynefino cwmnïau newydd.

o fusnesau newydd i gwmnïau mawr, drwy
brosiectau ystwyth gan roi mynediad
i ddadansoddiadau data, modelu ac

Gofynion
£100m

chaiff dros 70% o ddata llywodraeth y DU ei gadw

At hynny, mae Cymru'n gartref i'r radd israddedig

mewn endidau fel y Swyddfa Eiddo Deallusol,

gyntaf mewn technoleg ariannol. Gyda'r hinsawdd

I'w chwistrellu i ddatblygiad DNA

Swyddfa Ystadegau Gwladol a Thŷ'r Cwmnïau, y

economaidd a thechnolegol sy'n newid yng

mae pob un ohonynt wedi’i leoli yn P-RC. Gyda

Nghymru, bydd gwasanaethau ariannol a'r

Ysgogiadau cyllidol

datblygiadau allweddol fel yr Academi Meddalwedd

technolegau sy'n eu rhedeg yn parhau i ddatblygu i

Genedlaethol, Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus

fodloni gofynion newydd sy'n newid yn gyflymach.

Digidol Cymru ac INFUSE – mae potensial

Bydd yr ystwythder sydd ei angen ym marchnadoedd

gwirioneddol bellach i ni fanteisio ar bŵer ein

ariannol y dyfodol yn gofyn am ddatblygiadau

hasedau data a dod yn lleoliad amlwg ar gyfer

arloesol newydd mewn technoleg a systemau.

Datblygu ysgogiadau cyllidol sy'n
gysylltiedig â datblygu data ac
elfennau data’r rhanbarth wedi'u
targedu at fusnesau newydd.

gwasanaethau sy'n gyfoethog o ran data sy'n
cefnogi'r sector cyhoeddus a sectorau ffyniannus fel

Yn olaf, mae "Adolygiad Kalifa o Dechnoleg Ariannol

technoleg ariannol a thechnoleg yswiriant.

yn y DU", a gyhoeddwyd ar 26 Chwefror 2021,
bellach yn darparu strategaeth a chynllun cyflawni
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Mae’r sîn technoleg ariannol Gymreig bellach yn un

clir i sicrhau y gall y DU fanteisio ar y cyfleoedd

o'r rhai mwyaf gweithgar yn y DU diolch i'w gronfa

y mae technoleg ariannol yn eu cyflwyno. Yn

dalent arloesol a'i chyfleoedd buddsoddi cynyddol.

yr adroddiad hwn, mae Cymru - ac yn arbennig

Mae ecosystem dechnoleg ffyniannus Cymru gyda'i

Caerdydd a De-ddwyrain Cymru - yn cael ei nodi

chadwyn gyflenwi gynyddol ynghyd â phrifysgolion

ymhlith y 10 clwstwr gorau yn y DU â'r potensial

entrepreneuraidd yn darparu sylfaen gadarn i

ar gyfer twf sylweddol, a datblygu meysydd

dechnoleg ariannol ffynnu. Mae cymuned fywiog

rhagoriaeth go iawn.
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Nod y Ganolfan fydd:

— Datblygu cymhwyster MSc mewn Hacio
CORE 4

Datblygu Canolfan
Arloesi Seiber
Mae gan Gymru sector seiberddiogelwch ffyniannus sy'n ennill enw
da yn rhyngwladol yn seiliedig ar dystiolaeth allanol – cymysgedd
a gydnabyddir yn rhyngwladol o fusnesau mawr sy'n canolbwyntio
ar seiberddiogelwch, màs critigol o fentrau bach a rhagoriaeth
academaidd a gydnabyddir gan GCHQ – a hyrwyddir gan
strategaeth Llywodraeth Cymru.

Seiber/Moesegol mewn partneriaeth â

sefydliadau Seiber yn Ne Cymru a Gorllewin

Phrifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru ac

Lloegr, yn bennaf gyda phartneriaid a

yn cael ei gefnogi gan PWC.

chydweithwyr Porth y Gorllewin

— Creu gofod ar gyfer Buddsoddiad

Uniongyrchol o Dramor, arddangos ac

arloesi agored drwy'r Arddangosydd Seiber
— Sefydlu a chyflwyno Cronfa Her Seiber

gyda phartneriaid busnes, diwydiannol,
academaidd a’r llywodraeth

Requirements
£50m
I ddatblygu gofod arloesi agored
ar gyfer ymchwil a datblygu a’r
gallu ar gyfer 'labordai byw' datrys
problemau

Mae Thales ac Airbus wedi gosod gwreiddiau

Bydd y Ganolfan Arloesi Seiber yn gatalydd

sylweddol o ran arloesi seiberddiogelwch ac maent

i gynyddu'n sylweddol nifer y busnesau

yn ymwneud yn helaeth â gweithgareddau'r sector

seiberddiogelwch yn y rhanbarth ac wrth wneud

cyhoeddus. Mae Canolfan Camfanteisio Digidol

hynny, denu buddsoddiad preifat pellach a gwella

£25m

Genedlaethol Thales yng Nglynebwy a Lab Seiber

ein cronfa sgiliau a thalent seiberddiogelwch.

Ar gyfer cronfa her seiber-benodol

o fuddsoddiad mewn arloesi seiberddiogelwch,

Bydd y Ganolfan yn dwyn ynghyd heriau

Relocation

mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Prifysgol

seiberddiogelwch a yrrir gan y farchnad (drwy

Caerdydd a Phrifysgol De Cymru.

bartneriaid gan gynnwys Airbus, Thales, BT), yr

Airbus yng Nghasnewydd yn cynrychioli £28m

ymchwil a'r rhagoriaeth sgiliau a gydnabyddir gan
Mae gennym ddwy Brifysgol, Caerdydd a

GCHQ ym Mhrifysgol Caerdydd a Phrifysgol De

Phrifysgol De Cymru, sy'n cael eu cydnabod

Cymru, a phrofiad Alacrity Foundation o feithrin

gan y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol

busnesau newydd llwyddiannus.

— Atgyfnerthu partneriaethau ar draws

Ystyried adleoli staff datblygu polisi'r
Weinyddiaeth Amddiffyn i'r rhanbarth
i gefnogi dull mainc arbrofi sy'n
seiliedig ar her o ddatrys problemau
seiber a fydd yn berthnasol ac yn
weithredol yn fyd-eang

(rhan o GCHQ) fel Canolfannau Rhagoriaeth
Academaidd naill ai mewn ymchwil neu addysgu.

Gyda datblygiadau arloesol yn cael eu profi yn

Mae eu gwaith yn sail i ymchwil arloesol sydd wedi

erbyn ymosodiadau seiber go iawn a reolir ar

sbarduno cwmnïau deillio a BBaChau ac wedi'u

seilwaith "gefeilliaid digidol" o'r radd flaenaf; a

trosi'n fusnesau mwy. Mae hyn yn creu cadwyn

set unigryw o gyrsiau ailsgilio seiberddiogelwch

gyflenwi gref a chynaliadwy yng Nghymru,

- bydd clwstwr seiberddiogelwch P-RC yn dod yn

sy’n cael ei chydnabod a'i gwerthfawrogi gan

ganolbwynt ar gyfer busnesau a buddsoddiadau

ei busnesau. Mae cael y cynhwysion hyn yn ein

seiberddiogelwch yn lleol ac yn rhyngwladol.

gwneud yn ecosystem seiberddiogelwch ragorol ar
lefel genedlaethol.
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— Gwella gallu ymchwil a datblygu trwy

— Creu strategaeth sgiliau a datblygu

ddatblygu arddull labordy byw ac ystod o

sy'n meithrin arloesedd ac yn creu

raglenni systematig a fydd yn gweithio ar

rhwydweithiau cyflenwi sy'n integreiddio'r

greu, cadw ac ehangu mathau o archwilio a

gymuned llawrydd.

pherchnogaeth Eiddo Deallusol.

— Archwilio marchnadoedd rhyngwladol newydd

CRAIDD 5

Atgyfnerthu ac Ehangu
Prifddinas-Ranbarth Creadigol
Mae ein diwydiannau creadigol a'r cyfryngau yn ffynnu ac wedi dod
yn un o'r sectorau sy'n tyfu gyflymaf o fewn P-RC.

Gofynion
£25m

I ddatblygu arloesedd a chyfleuster
ymchwil a datblygu

Gyda mwy na 1300 o gwmnïau cyfryngau (y mae 600

y diwydiant creadigol yn dewis Cymru dros leoliadau

£100m

ohonynt ym maes Ffilm a Theledu) yn cyfrannu tua

eraill yn y byd. Nid yn unig y mae ein rhanbarth

£360 miliwn GYC, mae'r sector wedi dod yn sbardun

wedi’i fendithio ag asedau naturiol anhygoel, yr

ar gyfer economi P-RC. Wedi'i nodweddu gan gyfran

agwedd economaidd yw’r atyniad mewn gwirionedd

Ar gyfer cyfleusterau cynhyrchu gan
weithio mewn partneriaeth â Dragon
Studios, BadWolf a Great Point Media

uchel o unig fasnachwyr a gweithwyr llawrydd, mae'r

ac yn bennaf oherwydd strategaeth hirdymor gan

rhai sy'n gweithio yn y cyfryngau yn cynnwys 7% (ac

Lywodraeth Cymru, dan arweiniad ei Phanel Sector

yn codi) o weithlu'r rhanbarth ac mae'n cynrychioli un

Diwydiannau Creadigol.

o'r crynodiadau cyflogaeth sectoraidd uchaf yn y DU.
Ers 2016, mae 34% o'r holl swyddi newydd yn sector

Ers ei sefydlu yn 2010 mae Panel y Sector Diwydiannau

cyfryngau'r DU wedi'u lleoli yn P-RC.

Creadigol wedi chwarae rhan ganolog wrth ddenu dros
£100m o fuddsoddiad i Gymru. Bu cymorth y panel

Mae De-ddwyrain Cymru wedi dod yn rhanbarth

yn helpu i ddod â Stiwdio Pinewood Cymru a Wolf

lle mae cwmnïau a thalent greadigol yn ffynnu – yn

Studios Cymru i Gaerdydd - a Bay Studios i Abertawe –

ganolfan gydnabyddedig ar gyfer cynhyrchu rhaglenni

cyfleusterau sydd rhyngddynt eisoes wedi cynnal cyfres

teledu a ffilmiau ac yn gartref i fusnesau sydd wedi

ddrama Amazon Prime The Collection sydd wedi’i lleoli

ennill gwobrau BAFTA, Emmy ac RTS sy'n gwthio'r

ym Mharis, Da Vinci’s Demons a ffilm nodwedd Netflix,

ffiniau creadigol yn y wlad hon ac yn fyd-eang, gyda

Apostle. Mae gwneuthurwyr ffilmiau'r byd yn heidio

chysylltiadau masnach rhyngwladol sy'n datblygu'n

yma i fanteisio ar y lleoliadau trawiadol, y cyfleusterau

gyflym a mentrau arloesol ar gyfer hyfforddi'r gweithlu.

o'r radd flaenaf a'r ffynhonnell gyfoethog o arbenigedd

5G ar gyfer y Diwydiant
Creadigol
Ystyried rhaglen benodol sydd â'r
nod o ddarparu cysylltedd 5G gwell
i wneud y gorau o alluoedd y sector
llwyfan a sgrin sy’n tyfu.

lleol. Ar yr un pryd, mae pobl dalentog Cymru yn creu
Mae ecosystem greadigol P-RC bellach ar waith i

drama Gymreig wreiddiol ac yn ei hallforio i'r byd.

ddatblygu'r llwyddiant hwn ymhellach fyth, gydag

36

enwau blaenllaw’r diwydiant fel Bad Wolf, Bang

Mae Sgwâr Canolog Caerdydd yn gartref i bencadlys

Productions, Dragon Studios, Screen Alliance Wales,

darlledu newyddion y BBC – y safle darlledu mawr

Gorilla Post-Production a Mad Dog Casting yn rhan

cyntaf yn Ewrop i ddefnyddio technoleg ddarlledu IP

bwysig iawn o wead y maes creadigol ac yn cael eu

ar raddfa fawr. Mae'r adeilad wedi'i gynllunio i fod yn

cefnogi'n llawn gan ein prifysgolion. Nid yw’n gyd-

ganolbwynt i'r diwydiant, gan gynnwys amrywiaeth o

ddigwyddiad bod stiwdios mawr a ffigyrau nodedig yn

bartneriaid o'r sectorau digidol a theledu annibynnol.
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— Cyflwyno rhaglen ôl-osod effeithlonrwydd ynni

— Bydd y galw cynyddol am hydrogen

"y Fargen Werdd" sy'n integreiddio ffynonellau

yn cefnogi’r gwaith i ehangu'r sylfaen

ynni adnewyddadwy i eiddo masnachol gan

cwsmeriaid a'r gadwyn gyflenwi ymhellach

ddefnyddio'r mecanweithiau ardrethi busnes ar

i feysydd targed megis gwresogi domestig,

gyfer adennill yr arian pontio.

tanwydd cludiant a chynhyrchu pŵer hyblyg.

— Deillio cyfres o atebion prawf ar gyfer

trosglwyddo i ffynonellau tanwydd amgen,
gan gynnwys gwresogi adeiladau gan

ddefnyddio pympiau gwres hydrogen a
thechnolegau hybrid.

CRAIDD 6

Cyflymu'r Broses o
Drosglwyddo i Hydrogen a
Rhaglen Ailosod Ynni Eiddo
Masnachol
Mae creu'r amodau ar gyfer trosglwyddo i economi carbon niwtral
yn P-RC, gan ddefnyddio ynni carbon isel, yn cael ei ystyried yn un
o alluogwyr allweddol adfywio economaidd ac yn hanfodol i wella
iechyd a lles ein cymunedau.
Yn yr un modd ag y mae gan y rhanbarth feysydd o

am ynni – gan ddarparu datgarboneiddio cyflymach,

gryfder masnachol a diwydiannol sy'n gallu cystadlu

wedi’i optimeiddio ac am y gost isaf, ochr yn ochr

ar lefel y DU ac yn ryngwladol, mae gennym hefyd yr

â thrydan adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni

holl gynhwysion i ddatblygu twf a chyfle tebyg yn y

economaidd. Mae Wales & West Utilities wedi

sector ynni a'r amgylchedd.

ymrwymo i drosglwyddo rhannau helaeth o'i rwydwaith

Gofynion
£30m
O gyllid cychwynnol er mwyn bod
yn barod am fuddsoddiad, gyda
gofynion peirianneg a busnes ar
safle angori. Byddai hyn yn galluogi'r
cyfuniadau diwydiannol gorau posibl
a phryniant gan randdeiliaid allanol.

£500m
Ar gyfer cronfa gyfalaf (y mae £375k
ohono’n ad-daladwy dros 15 mlynedd)
i gymell cwsmeriaid busnes.

Rhanddirymiadau
O ran trefniadau ar gyfer codi tâl a
chasglu Ardrethi Busnes i ariannu
cronfa gylchol ar gyfer ôl-osod.

i hydrogen, gyda phenderfyniadau diweddar i
Mae gan y rhanbarth nifer fawr o weithgynhyrchwyr

reoleiddio prisiau yn golygu y gallant ddechrau gosod y

arwyddocaol sy'n defnyddio llawer iawn o nwy

pibellau hydrogen cyntaf o fewn y 5 mlynedd nesaf.

proses, gan gynnwys Celsa, Rockwool, Dow Corning,
Tarmac a Tata yng Nghasnewydd. Mae hefyd yn

Mae Clwstwr Diwydiannol De Cymru drwy ei

gartref i sector masnachol a chyllid ffyniannus gydag

Brosiectau Cynllunio Lleoli a Chlwstwr dan arweiniad

unedau swyddfa mawr sydd angen eu hôl-osod.

Costain a CR Plus yn y drefn honno yn datblygu
cynigion i gynhyrchu Hydrogen Glas a Gwyrdd ar
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Gall gallu o fewn y rhanbarth fanteisio ar newid

raddfa mewn lleoliadau amrywiol ledled De Cymru.

tanwydd diwydiannol fel catalydd i ddefnyddio a

Bydd y gwaith hwn yn llywio ac yn helpu i drosglwyddo

dosbarthu hydrogen i sectorau lle mae galw ehangach

i hydrogen ar draws P-RC.
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Gyda mentrau fel Cyflymu Cymru, Rhwydwaith Ffeibr Llawn Lleol,
Rhaglen Gigabit Wledig a Chonsesiwn Ffeibr Cefnffyrdd De Cymru,
ynghyd â buddsoddiad y cytunwyd arno gan Fframwaith Buddsoddi
P-RC mewn cwmpas Ffeibr Llawn a 5G, ein huchelgais yw;
— Darparu gwasanaethau digidol ffeibr a di-

wifr llawn o'r radd flaenaf ym mhob rhan o’r

Digidol er mwyn gweithredu modelau

rhanbarth.

busnes newydd sy'n ddibynnol ar

— Darparu platfform ar gyfer cysylltedd i'n

cymunedau a'n sectorau busnes allweddol sy'n
GALLUOGI 1

Manteisio ar Rym Digidol Cysylltiad Ffeibr i'r Adeilad a
Sefydlu 5G
Mae darparu gwasanaethau digidol o'r radd flaenaf yn symbylydd ar
gyfer arloesi a chreu ffrydiau busnes newydd, gan arwain yn ei dro
at dwf economaidd, cynhwysiant cymdeithasol a chydlyniant. Yn
unol â hynny, mae'n alluogwr hanfodol ar gyfer gwireddu uchelgais
strategol a chynlluniau twf P-RC.
Hyd yma mae'r rhanbarth wedi dioddef o ddiffyg
buddsoddiad masnachol mewn seilwaith digidol
sydd, o ganlyniad, wedi arwain at fwlch sylfaenol yn
y gallu i gyflawni o'i gymharu â rhanbarthau eraill y
DU. Mae pandemig Covid-19 wedi amlygu hyn.
Mae'n hanfodol bellach ein bod yn mynd i'r afael â'r
bylchau ac yn diogelu rhwydweithiau ffeibr sefydlog
a symudol ar gyfer y dyfodol er mwyn darparu
sylfaen drawsnewidiol i fusnesau a dinasyddion ym
mhob rhan o’r rhanbarth. Bydd methu â gwneud
hynny yn golygu:

— Anallu i ddenu mewnfuddsoddiad gan
ddiwydiannau dwys digidol medrus iawn
— Effaith andwyol ar ddarparu gwasanaethau
lleol, yn enwedig addysg, iechyd a
thrafnidiaeth

— Busnesau newydd i fanteisio ar Seilwaith

eu galluogi i gystadlu ar y llwyfan byd-eang.

weithgareddau digidol am bris is ac yn fwy
hyblyg na busnesau sefydledig

— Cymunedau wrth ddod yn fwy

hunangynhaliol drwy wella cysylltiad o bell
Bydd hyn yn hwyluso:
— Busnesau presennol i fanteisio ar Seilwaith
Digidol, gan gynnwys defnyddio technoleg

â gwasanaethau digidol a thrwy ganiatáu i
fusnesau bach a chanolig gwledig weithio a
chynnal busnes drwy blatfformau digidol
— Datblygiadau mewn seilwaith dinasoedd/

5G mewn dysgu peirianyddol a deallusrwydd

cartrefi clyfar sy'n helpu i ostwng y defnydd

artiffisial a rhaglenni rhith-wirionedd, i

o ynni, tagfeydd a chostau tanwydd sy'n

arloesi modelau busnes newydd, gwella

deillio o reoli deallus, ynni clyfar a systemau

cynhyrchiant a chreu marchnadoedd newydd

teithio doeth

Gofynion
£120m
I hwyluso'r gwaith o gyflwyno cysylltiad ffeibr i’r adeilad ar draws ein safleoedd diwydiannol
a'n trefi allweddol ym mhob rhan o’r rhanbarth

£50m
Er mwyn sicrhau bod rhaglenni 5G yn cael yr effaith fwyaf posibl yn ein clystyrau allweddol a
chefnogi'r gwaith o gyflwyno galluedd 5G

— Heriau amgylcheddol
— Bwlch cynyddol o ran mynediad at
wasanaethau digidol ar draws y rhanbarth
gan arwain at gymunedau sydd hyd yn oed
yn fwy ynysig
— Colli mantais gystadleuol i ddinasoedd a

— Colli cynhyrchiant a chyflogaeth yn lleol a

pharthau datblygu'r rhanbarth.

gostyngiad mewn GYC
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Darparu cyllid datblygu cyfnod cynnar ychwanegol drwy wella'r
cronfeydd Safleoedd ac Adeiladau P-RC. Er gwaethaf y diffyg dyledion
datblygu sydd ar gael, mae awydd cryf o hyd gan gyllidwyr am gynlluniau
datblygu wedi'u cwblhau gyda thystiolaeth o botensial gosod.
Mae'r Gronfa arfaethedig yn cynnig atebion cyllid

arloesol, hyblyg a strwythuredig ar wahanol fannau

prosiectau a ddefnyddir i gefnogi arloesedd

mynediad yn y pentwr cyfalaf tra'n uno'r sector

yn ogystal â thwf busnes ac adfywio.

cyhoeddus a phreifat i greu'r amgylchedd cywir i

gyflymu'r broses o gyflawni prosiectau. Bydd hyn
GALLUOGI 2

Darparu Safleoedd Tai
Domestig Hygyrch a
Fforddiadwy ac Adeiladau
Cyflogaeth
Mae angen buddsoddiad craidd sylweddol ar y rhanbarth mewn
safleoedd ac adeiladau strategol a all gefnogi twf sylfaenol, cadwyni
cyflenwi lleol a datblygiadau sector penodol. Yn ogystal, mae angen
cymorth i ddatgloi safleoedd anymarferol ar gyfer datblygu tai domestig
ac i arallgyfeirio ansawdd, amrywiaeth a chynaliadwyedd tai lleol.

— Arloesi: Bydd y Gronfa yn targedu

yn sicrhau bod Prifddinas-Ranbarth Caerdydd

mewn sefyllfa dda i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd
sy'n codi yn yr adferiad economaidd.

— Sgiliau a Chyflogaeth: Hyrwyddo a mesur
faint o swyddi sy’n cael eu creu yn sgil y
cyllid

— Cysylltu'r Rhanbarth: Bydd y Gronfa yn cael
ei phwrpasu i wasanaethu dull strategol y

Mae'r Gronfa wedi'i chynllunio i gyd-fynd â

P-RC a dylid ystyried cysylltiadau Ariannu o

phrosiectau ariannu sy’n cyd-fynd ag amcanion

fewn y rhanbarth hefyd.

P-RC yn unig le mae'r meini prawf strategol yn cael
eu bodloni. Bydd y Gronfa yn targedu sectorau
sydd angen buddsoddiad ac yn alinio â'r nodau
strategol ar gyfer P-RC gan ganiatáu ar gyfer:
— Adfywio a Seilwaith: Creu gofod gradd A neu

— Covid-19: Darparu cyllid i roi hwb
cychwynnol i ddatblygiadau, a fydd yn
denu mewnfuddsoddiad a allai fod wedi
arafu oherwydd y pandemig yn ogystal â
chyflymu adferiad economaidd ôl-covid-19.

gyfatebol, ailddefnyddio safleoedd tir llwyd,
adfywio ac ailgylchu cyfalaf

Gofynion

Ledled y DU, mae argaeledd cyllid datblygu yn

Mae hyn yr un mor berthnasol i'r prif ofod swyddfa

£100m

parhau i fod yn gyfyngedig iawn ar gyfer dyled ac

yng nghanol y ddinas (sydd, yn hanesyddol, yn

ecwiti, mewn rhai is-farchnadoedd nid yw bron yn

cael ei osod ymlaen llaw cyn ei ddatblygu; gwelir

I gynyddu Cronfa Safleoedd P-RC i hwyluso buddsoddi mewn mentrau clwstwr megis creu
canolfan technoleg ariannol.

bodoli. Mae benthycwyr traddodiadol wedi cyfyngu

hyn yn llai aml heddiw) yn yr un modd ag y mae ar

ar archwaeth risg, gan gynnig trosoledd is ac yn aml

gyfer gofod bach diwydiannol a gweithgynhyrchu i

£50m

yn barod i roi benthyg dim ond pan fydd cynllun

Fusnesau Bach a Chanolig, lle nad yw'r meddianwyr

I gynyddu'r Gronfa Hyfywedd Tai dros y 5 mlynedd nesaf.

wedi'i osod ymlaen llaw. Mae’r pandemig Covid-19

yn aml yn gallu cynllunio ymlaen llaw mewn pryd i

presennol wedi gwaethygu hyn. Heb ddatblygu

ymrwymo i le cyn ei osod. Mae disgwyl i'r duedd i

cynlluniau hapfasnachol, megis y rhai a allai gefnogi

weithio o bell, sydd wedi’i chyflymu gan bandemig

clystyrau, a chreu gofod cyflogaeth o ansawdd da

Covid-19, wneud gosod ymlaen llaw hyd yn oed

ar gyfer mentrau o’r tu allan, bydd y rhanbarth o

yn llai cyffredin yn y tymor byr o leiaf, ond gyda

dan anfantais o’u cymharu â rhanbarthau eraill sy'n

chanlyniadau tebygol yn y tymor canolig.

cystadlu a all ddarparu'r biblinell alwedigaethol hon.
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— Datblygu "academïau sgiliau" i gefnogi ein

sectorau blaenoriaeth a sicrhau bod gennym
y maint ac ansawdd sgiliau sydd eu hangen i
gyflawni amcanion twf y sector perthnasol.
— Canolbwyntio’r arian cychwynnol ar

— Ystyried cynigion ar gyfer sefydlu Sefydliad
Meddalwedd Cenedlaethol.

— Y bwriad yw hyrwyddo dilyniant i feysydd

dysgu newydd mewn technolegau newydd a
thechnolegau sy'n dod i'r amlwg a mynediad

ddatblygu galluedd er mwyn darparu

at offer/adnoddau ac arbenigedd arbenigol

10,000 o wyddonwyr data ac arbenigwyr

ar lefel ranbarthol. Bydd hyn yn sicrhau bod

seiber dros y 5 mlynedd nesaf. Bydd hyn yn

dysgwyr ym mhob lleoliad yn gallu ymgysylltu

ategu ein hasedau data rhanbarthol drwy

â realiti sut beth yw swyddi yn y sectorau

gadarnhau ein safle fel canolfan ragoriaeth

newydd a’r rhai sy'n datblygu ar bob lefel.

ar gyfer datblygu talent gwyddor data a
sgiliau seiber.
GALLUOGI 3

Alinio'r Ddarpariaeth Sgiliau
ag Anghenion y Sector
Diwydiant yn y Dyfodol
Mae cystadlu'n effeithiol yn economi fyd-eang heddiw gyda hyder
mewn gweithlu medrus iawn, hyblyg a dibynadwy yn hanfodol. Y
cyflenwad o sgiliau lleol yw un o'r ystyriaethau allweddol i unrhyw
fusnes sy'n penderfynu ble i leoli ei weithrediadau ac mae'n bwysig
iawn i'r ffordd y mae ein rhanbarth yn perfformio.
Mae gan P-RC ecosystem gref o sgiliau,

a'u partneriaid diwydiannol yn gwneud cyfraniad

gwybodaeth a chydweithio rhwng ymchwil

cryf i wydnwch economaidd a chymdeithasol y

a diwydiant. Yn gartref i Brifysgol Caerdydd,

rhanbarth ac maent yn allweddol i strategaethau

Prifysgol De Cymru, Prifysgol Fetropolitan

twf yn y dyfodol. Gyda hanes cryf o ddatblygu

Caerdydd a'r Brifysgol Agored yng Nghymru,

atebion cydweithredol, gan gynnwys y llwyddiant

gyda'i gilydd maent yn cyfrif am tua 75,000 o

diweddar nodedig gyda'r dyfarniad Strength

fyfyrwyr. Mae hyn ochr yn ochr â phum Coleg

in Places i’r CSconnected, rydym yn awyddus i

Addysg Bellach: Coleg Caerdydd a'r Fro, Coleg

archwilio pob cyfle ar gyfer mentrau tebyg ac annog

Gwent, Coleg Penybont, Coleg y Cymoedd a

cydweithio strategol pellach a chysylltiadau AU/AB

Choleg Merthyr Tudful yn cefnogi dysgu ac

â diwydiant o ran gweithgarwch sy'n cyd-fynd ag

uwchsgilio 60,000 o ddysgwyr ychwanegol.

anghenion sector presennol a dyfodol y rhanbarth.

Requirements
£100m
Er mwyn sefydlu academïau sgiliau
ar gyfer ein sectorau â blaenoriaeth.
Canolbwyntio’r arian cychwynnol
ar ddatblygu galluedd er mwyn
darparu 10,000 o wyddonwyr data ac
arbenigwyr seiber dros y 5 mlynedd
nesaf. Bydd hyn yn cadarnhau ein
safle fel canolfan ragoriaeth y DU ar
gyfer datblygu talent gwyddor data a
sgiliau seiberddiogelwch.

Wrth wneud hynny byddwn yn creu clystyrau a
Mae diwylliant cryf o gydweithio rhwng AU, AB

rhwydweithiau parhaol o fewn y rhanbarth.

a Diwydiant yn y rhanbarth.Mae'r Prifysgolion
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Mae elfennau rheilffordd allweddol y weledigaeth yn
cynnwys:

— Cynnal gwaith sylweddol i uwchraddio Prif
Linell De Cymru er mwyn ffurfio asgwrn

cefn rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
y rhanbarth drwy orsafoedd newydd a

chymysgedd o wasanaethau cyflym rhyngddinesig a gwasanaethau cymudo lleol. Yn

GALLUOGI 4

Diogelu ein Seilwaith
Rheilffordd at y Dyfodol
Ein gweledigaeth yw datblygu rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus
strategol ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd sy'n darparu
gwasanaethau trafnidiaeth dibynadwy, effeithlon a fforddiadwy
o ansawdd uchel i gefnogi datblygu economaidd cynaliadwy ac
adfywio cymdeithasol.
Bydd hyn yn cynnwys grid integredig o ansawdd

— Galluogi'r rhanbarth i weithredu fel un

uchel o wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus

endid economaidd cydlynol drwy gysylltu

(rheilffyrdd a bysus) sy'n cyflwyno un rhwydwaith

cymunedau â phob atyniad masnachol,

cydgysylltiedig i'r teithiwr. Mae gan Gymru'r fantais

cymdeithasol ac iechyd a hamdden mawr.

o fod yn fach ac yn gryno a chyda'i lleoliad strategol
a’i hamgylchedd naturiol dymunol, gallai fod yn un o'r
economïau mwyaf cysylltiedig a hygyrch yn y byd.
Fodd bynnag, dros gyfnod hir o amser mae Cymru
wedi dioddef o danfuddsoddi cronig yn ei seilwaith
rheilffyrdd.
Mae'r sefyllfa, sydd wedi arwain at gyfradd defnydd
o 10% o gymharu â cherbydau preifat ar 80%,
bellach yn gofyn am weledigaeth flaengar o ran
rheilffyrdd a thrafnidiaeth integredig sy'n ymgorffori

— — Hwyluso twf economaidd cynaliadwy
drwy sicrhau bod pob safle datblygu
newydd mawr ar draws y rhanbarth yn

benodol mae angen mwy o wasanaethau o orsaf
Temple Meads ym Mryste drwy Gasnewydd a
Chaerdydd i Abertawe a Gorllewin Cymru.
— Mesurau i fynd i'r afael â thagfeydd ar y

cymoedd yn hyfyw ac yn fforddiadwy.

— Yn y tymor hwy mae potensial i ail-gysylltu
Caerffili a Chasnewydd â gwasanaethau

rheilffordd gan ddefnyddio tram-drên, y

dramffordd ar y stryd y gellir ei defnyddio

yng Nghasnewydd i helpu i osgoi problemau

gyda phrif linell brysur De-Cymru a chefnogi
cynlluniau i adfywio Casnewydd.

— Mae cynlluniau ledled Cymru a'r DU a allai
helpu economi P-RC yn cynnwys:

• Mynediad Rheilffordd y Gorllewin i Heathrow,
• Gwella Cam 2 HS2 a'r rheilffyrdd i'r de-

rhwydwaith rheilffyrdd i ganiatáu mwy o

orllewin o Birmingham i ganiatáu mwy o

wasanaethau ar Reilffordd Cwm Ebwy, Marches,

wasanaethau i/o Gaerdydd i ddefnyddio

Cangen Maesteg, Bro Morgannwg (BM) a

HS2 er mwyn gwasanaethu lleoedd fel

rheilffyrdd y Ddinas a Coryton yng Nghaerdydd.

Manceinion, Leeds, Sheffield, Newcastle ac

— Gwelliannau i linellau calon y cymoedd drwy
ailddefnyddio cludiant a chyflwyno gorsafoedd
newydd pellach
— Datblygu Cledrau Croesi Caerdydd, Cylch

ymlaen i Gaeredin a Glasgow;
• Datblygiad Metro Integredig ym Mae
Abertawe a Bryste.
• Gwella gwasanaethau rhwng De a Gogledd
Cymru

Caerdydd a Choridor y Gogledd-orllewin i
ddarparu gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus

Mae'r rhaglen hon hefyd yn gyfle i ychwanegu at y

(TG) mynych ac o ansawdd uchel ar draws

manteision hynny drwy amrywiaeth o ymyriadau

llawer o ardal ddinesig Caerdydd, y Bae a'u

datblygu ac adfywio sy'n canolbwyntio ar orsafoedd

hymestyn i Rondda Cynon Taf i Donysguboriau

er mwyn sicrhau'r manteision mwyaf posibl o'r

a Phont-y-clun.

buddsoddiad yn ein rhwydwaith trafnidiaeth

— Gwella cysylltiadau â llinellau calon y cymoedd
yn sylweddol. Drwy mwy o deithiau rhwng y

gyhoeddus.
Gweler Atodiad 1: Gweledigaeth Rheilffyrd Teithwyr.

cael ei gysylltu gan wasanaethau metro o’r
cychwyn cyntaf i ymgorffori dewisiadau
teithio cynaliadwy.
— Hwyluso marchnadoedd llafur mwy effeithlon

Gofynion

— Cynnig manteision amgylcheddol a lles

£2bn

sylweddol e.e. lleihau allyriadau carbon,
tagfeydd traffig, damweiniau traffig ar y ffordd.

cynigion sy'n newid ein ecosystem symudedd

Yn unol â hynny, rydym bellach yn gweithio i ddwyn

yn sylweddol. Mae'r cyfleoedd i wneud hynny'n

ymlaen cynlluniau uchelgeisiol ar gyfer datblygu ac

aruthrol a byddant, o leiaf, yn:

ehangu ein trafnidiaeth gyhoeddus. Mae'r cynnig

Cyfraniad buddsoddi cyfalaf i ddatblygu'r cynlluniau a amlinellir yn y ddogfen Gweledigaeth
Rheilffyrdd Teithwyr (sydd wedi'i chynnwys ynghyd â’r ddogfen hon).

Ysgogiadau Cyllidol
Cyflwyno cymhellion ac ysgogiadau cyllidol megis cyllid cynyddiad treth.

a amlinellir yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau
rheilffyrdd strategol.
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GALLUOGI 5

Ynni Gwyrdd
5a: Cyflymu newid i Gerbydau ULEV

Galluogi
5

Cynnig 5a:

Cynnig 5b:

— Hwyluso'r broses o gyflwyno gorsafoedd

Er mwyn cynyddu'r nifer sy'n manteisio ar y

gwefru cerbydau trydan ym mhob rhan

mesurau rydym yn cynnig y canlynol:

o’r rhanbarth fel bod gennym y seilwaith
angenrheidiol i fanteisio ar y gwaith sy'n

— Cynnal adolygiad llawn o fecanweithiau

Mae gennym gyfle sylweddol i ysgogi'r gwaith sy'n

Credir bod diffyg mynediad i bwyntiau gwefru yn rhan

cael ei wneud o ran gweithgynhyrchu

ariannu posibl. Ystyried cyllid grant lle

cael ei wneud o fewn y rhanbarth o ran electroneg

sylweddol o'r newid araf i gerbydau trydan ynghyd â

cerbydau ac electroneg.

nad oes unrhyw fesurau ad-dalu addas yn

pŵer a gweithgynhyrchu cerbydau i arwain y ffordd

phryderon ynghylch ystod a dewis cyfyngedig.

wrth fabwysiadu a defnyddio cerbydau ULEV a
chymryd cam sylweddol ymlaen tuag at ein hagenda

Mae gwaith eisoes yn mynd rhagddo yn CSA

ddi-garbon cydfuddiannol, os gallwn hwyluso'r

Catapult P-RC, sydd wedi creu canolfan arloesi o'r

broses o gyflwyno seilwaith gwefru addas ar gyfer

radd flaenaf o fewn y campws lled-ddargludyddion

cerbydau trydan yn ogystal â gorsafoedd tanwydd

cyfansawdd ym Mharc Imperial, yn Ne Cymru sy'n

ar gyfer nwy gwyrdd fel biomethan a hydrogen. Er

cyflymu'r DU tuag at ei nod sero-net. Drwy weithio

gwaethaf nifer y bobl sy’n dewis defnyddio cerbydau

gyda dros 60 o bartneriaid ar brosiectau gwerth dros

preifat, nifer fach o bobl sy’n dewis cerbydau trydan

£70m,bydd y gwaith hwn yn effeithio'n uniongyrchol

hyd yma yn P-RC. Mae darlun tebyg yn bodoli ar

ar ein gallu i ddefnyddio mwy o ynni adnewyddadwy

gyfer gosodiadau gwefru. Ar hyn o bryd mae P-RC

a thrydaneiddio cerbydau ymhellach.

— Bydd ymgysylltu â gweithredwyr bysus a

chludo nwyddau yn allweddol i annog mwy

ddichonadwy.

— Comisiynu arolwg cofleidiol a chynnig

o bobl i brynu cerbydau ULEV. Ein nod fydd

manyleb i alluogi eiddo i gael eu hasesu'n

cynyddu gwybodaeth ac ymwybyddiaeth

gyflym a datblygu prosiectau ar raddfa ac

gweithredwyr o wahanol dechnolegau

yn gyflym.

a'u cefnogi gyda mynediad at gyllid. Fodd

bynnag, mae'n debygol y bydd y nifer sy'n
manteisio ar hyn yn parhau'n isel nes bod

y seilwaith gwefru ac ail-lenwi â thanwydd
angenrheidiol ar waith.

yn cynnal 173 o ddyfeisiau gwefru cyhoeddus, gan

— Gweithredu cynllun contractwyr dibynadwy
i gyflawni'r gwaith.

Cynnig 5c:
— Symbylu'r gwaith o greu cynigion

gynnwys 31 o bwyntiau gwefru cyhoeddus cyflym.

adnewyddadwy a thynnu’r risg oddi
ar y gofyniad perchnogaeth leol drwy

5b: Ôl-osod Ynni Domestig

ychwanegu cyfran sector cyhoeddus.
Byddai chwistrelliad ysgogi o arian sy'n

Mae lefel uchel o dlodi tanwydd yn y rhanbarth a

Diffyg cymhellion, cyllid, gwybodaeth ac argaeledd

cyfateb i gyfran ecwiti o 20% i'r biblinell

lefelau is na'r cyfartaledd o berfformiad ynni yn ei

contractwyr medrus yw’r rhwystrau i fuddsoddi.

1.6gw yn cynyddu hyder buddsoddwr ac yn

fandiau TPY. I roi hynny yn ei gyd-destun:

Fodd bynnag, mae angen ystyried economeg ôl-

hwyluso gweithgarwch.

osod yng nghyd-destun y system ynni gyfan, er
— Mae angen gwella 154,000 o gartrefi o fand
G ac F y TPY a'u symud i fand E, D, C a B;
— Mae 112,000 o gartrefi sy’n cael eu gwresogi
gan danwydd ffosil ar hyn o bryd i’w symud i
systemau gwresogi carbon isel;

mwyn osgoi gor-osod adeiladau am gost flynyddol
uwch na defnyddio mwy o ynni carbon isel. Dyma
lle gellir manteisio’n llawn ar brosesau ôl-osod
drwy ddatgarboneiddio gridiau a gosod systemau
gwresogi deallus a hyblyg, fel systemau gwresogi

Gofynion

hybrid a ddangosir drwy'r Freedom Project arloesol

£700m

a gynhaliwyd gan y rhwydweithiau trydan a nwy

Ar ffurf cronfeydd ysgogi ad-daladwy i annog trosglwyddiadau – wedi'i rannu £400M,
£200M, £100M - ôl-osodiadau domestig / ynni adnewyddadwy a cherbydau ULEV.

lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

5c: Cynhyrchu Trydan Adnewyddadwy
Yr uchelgais yw y bydd y rhanbarth yn cynhyrchu'r

Ceir cyfleoedd ychwanegol hefyd gyda thua 70MW

hyn sy'n cyfateb i 50% o gyfanswm ei ddefnydd o

o brosiectau gwynt wedi'u nodi ar ystad y sector

ynni o ffynonellau adnewyddadwy rhanbarthol yn

cyhoeddus, gyda rhagolygon grid a chynllunio

2035. Mae'r dadansoddiad yn dangos ei bod yn

ffafriol.

Rhanddirymiadau
Rhanddirymiad neu allu i blygu system y Dreth Gyngor er mwyn sefydlu mecanweithiau ad-dalu.

bosibl gosod 1.6GW o drydan adnewyddadwy yn
rhanbarth P-RC (sy'n cynnwys 532MW o wynt a
820MW o solar).
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Cynigion
Ehangach
Prif ddiben y ddogfen hon yw nodi gweledigaeth
gymhellol ar gyfer cyfres o gynigion craidd a
galluogi a fydd yn ein galluogi i ddatblygu ein
sectorau ymhellach a manteisio ar botensial
economaidd llawn y rhanbarth.
Fodd bynnag, mae cyfle mwy fyth i fod ar flaen y
gad o ran ffiniau economaidd newydd ac i arloesi
rhai o'r cyfleoedd risg uwch a gwobrwyo uwch
sydd, yn ein barn ni, o raddfa drawsnewidiol ac a
allai ysgogi manteision pellach o'r radd flaenaf i
Gymru a'r DU. Er nad yw'r rhain wedi'u datblygu
cystal ar hyn o bryd â'r cynigion galluogi a chraidd,
maent yn syniadau sy'n datblygu y credwn y
gallent fod â gwerth gwirioneddol, ond byddai
angen dull cydgysylltiedig ar draws pob lefel o
lywodraeth i’w cyflawni.

Dinas Ddata
Casnewydd

1

2

Datblygiad
Strategol
Glannau Hafren

Mae llawer iawn o ddata Llywodraeth
y DU yn cael ei gynnal yn P-RC drwy

Mae Glannau Hafren yn rhan annatod

gyrff y Llywodraeth fel y Swyddfa

o ddaearyddiaeth economaidd

Ystadegau Gwladol, y Sefydliad Eiddo

Porth y Gorllewin ac yn gartref i'r

Deallusol a Thŷ'r Cwmnïau. Mae'r cyrff

amrediad llanw ail uchaf yn y byd.

llywodraeth anadrannol hyn wedi'u

Mae cyfle sylweddol i ddatblygu

lleoli ar gyrion dinasoedd. Gan weithio

hyn yn unol â Chynllun 10 Pwynt

ar y cyd ac ochr yn ochr â chynigion

y Chwyldro Diwydiannol Gwyrdd.

craidd fel y Cyflymydd Cenedlaethol

Mae gan y cysyniad o Forglawdd

Digidol, mae cyfle i ail-leoli endidau o'r

Hafren, sy'n cynnwys cynhyrchu ynni

fath yng Nghanol Dinas Casnewydd,

gwynt a llanw ar y môr, botensial

ochr yn ochr â Phrifysgol De Cymru

aruthrol i gael effaith economaidd

a Phencadlys Alacrity Foundation.

sylweddol ar draws Partneriaeth

Mae'r ffocws ar gronni data,

Porth y Gorllewin. Mae potensial i

dadansoddi data, gwyddoniaeth

atgyfnerthu hyn i gyd drwy ddynodi

data a throsglwyddo gwybodaeth yn

Casnewydd yn Borthladd Am Ddim

gyfuniad pwerus yn enwedig o'i gyfuno

mewn partneriaeth â Chymdeithas

â sylfaen ymchwil gref, pwyslais ar

Porthladdoedd Prydain.

herio a meddwl a yrrir gan genhadaeth,
arbenigedd masnacheiddio Alacrity
a chynigion ar gyfer y Sefydliad
Meddalwedd Cenedlaethol.

Canolfannau Hydrogen

3

Mae lleoliadau fel Pen-y-bont ar Ogwr a rhannau o'r Cymoedd sydd ag etifeddiaeth ddiwydiannol
gref a chymwysterau ynni adnewyddadwy yn cael cyfle i arwain y gwaith o ddatblygu

canolfannau hydrogen i ddarparu cludiant sero-net fforddiadwy i'r ddinas-ranbarth. Mae

defnyddio hydrogen fel tanwydd glân ar gyfer trafnidiaeth yn denu sylw difrifol yn y rhanbarth

gyda chwmnïau fel Riversimple yn mynd ati i brofi capasiti mewn lleoliadau fel Sir Fynwy a chyda

Chlwstwr Diwydiannol De Cymru yn archwilio'r ffyrdd y gellir cynhyrchu hydrogen a'i ddosbarthu
y tu hwnt i gyfleusterau diwydiannol i bweru fflydoedd, gwresogi cartrefi a chynhyrchu trydan.
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Ffatri Fawr ar gyfer Arloesedd LEV

4

Mae Sain Tathan ym Mro Morgannwg yn hen safle strategol sy'n eiddo i'r Weinyddiaeth Amddiffyn.
Yn ôl dadansoddiadau dyma un o ddim ond llond llaw o safleoedd all fod yn gartref i un o'r

ffatrïoedd mawr sydd eu hangen yn y DU i gynhyrchu a storio batri ïon lithiwm ar gyfer y diwydiant
cerbydau trydan. Gan adeiladu ar y gwaith a wnaed hyd yma gyda Sefydliad Farady a gwybodaeth

am farchnad fodurol y DU yn y dyfodol – mae Sain Tathan yn cynnig cyfleuster sylweddol a "pharod
i balu" ar gyfer partner diwydiannol addas. Mae'r rhanbarth eisoes yn gartref i Oxis, batris Yuasa,
Canolfan Peirianneg Moduron a Systemau Pŵer ac eraill sy'n ceisio lleoli yma a dylanwadu ar yr
ecosystem gynyddol o sgiliau, ymchwil ac ôl troed y diwydiant. Mae partneriaethau mawr sy'n

gweithio yn y rhanbarth yn cynnwys TATA, SERC, Canolfan Peirianneg Moduron a Systemau Pŵer a
Ricardo a Flexis, rhaglen ymchwil gydweithredol gwerth £24m rhwng Prifysgol Caerdydd, Prifysgol
Abertawe, Prifysgol De Cymru a nifer fawr o bartneriaid diwydiannol.

5

Ardaloedd
Busnes ac Arloesi
Dangosodd dadansoddiad Canolfan

Ymchwil Menter 2014 o ddaearyddiaeth
arloesi'r DU "Fwa Arloesedd" cryf

ar hyd coridor yr M4, gan gynnwys
Caerloyw a Swydd Rydychen, ond
ei fod yn dod i ben i'r dwyrain o
Bont Hafren. O ystyried y gwaith

sydd bellach ar y gweill ar sectorau
allweddol, cydnabod y cysylltiadau
rhwng cryfder ymchwil ac economaidd
cadarn a manteision fframwaith
clystyrau, mae cyfle gwirioneddol i
greu ysgogiadau a chymhellion ar gyfer
Coridor Arloesi'r M4 yn Ne Cymru.
Gallai hyn ddarparu cysylltedd â Phorth
y Gorllewin o amgylch ardaloedd o
gryfder economaidd cyffredin a'r sail
ar gyfer cydweithredu mwy ffurfiol
ar draws endidau ymchwil a grwpiau
diwydiannol.

52

53

Cysylltu â Ni
Gwefan: www.cardiffcapitalregion.wales/cy/
E-bost: info@cardiffcapitalregion.wales
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