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Sicrhau eich bod yng nghanol y Darlun
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Rhagair

Rhagair

Mynegai

Bu trydydd chwarter 2021 yn chwarter prysur arall. Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys
diweddariadau am ein ‘Cynllun Graddedigion Venture’ newydd, y Gronfa Her, Zip World,
Metro a Mwy a Cherbydau Allyriadau Isel Iawn, Seiber, Technoleg Ariannol ac Ynni, ynghyd
â newyddion am bartneriaethau gan Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd a Pharc Rhanbarthol y Cymoedd.
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Newyddion am Bartneriaethau
»

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP)

»

Parc Rhanbarthol y Cymoedd

»

Mae uchafbwyntiau’r chwarter yn cynnwys y datblygiadau diweddaraf mewn cyflwyno
strategaeth ULEV unedig fesul cam, ail-lansio ac ail-frandio’r cynllun graddedigion,
contractau cam 2 a ddyfarnwyd ar yr her gyntaf un i ddefnyddio’n Cronfa Her a diweddariad
am Zip World. Rydym hefyd yn dweud ‘Helô’ wrth ein Pennaeth Data ac Arloesi Digidol
newydd, Colan Mehaffey.
Bydd yna rifyn arall ar ei hynt fydd yn cwmpasu chwarter olaf 2021, yn ein hymdrechion i
sicrhau bod pawb yn gwybod y sefyllfa gyfan am gynnydd a pherfformiad. Yn y cyfamser,
gwir obeithiwn y mwynhewch y darllen!
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Systemau Democratiaeth
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Buddsoddiadau
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Piblinell Fuddsoddi
Mae ein piblinell fuddsoddi’n parhau i ddenu llif cyson o gyfleoedd am ystyriaeth. Rydym yn
falch o roi gwybod bod gennym ar hyn o bryd:
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Rhan 1 Buddsoddiadau

3

Mae 3 wedi cyrraedd y sefyllfa
lle mae yna achos strategol
dros fuddsoddi wedi’i ffurfio
ac mae gwaith wedi’i ddechrau
ar ddiwydrwydd dyladwy, a
gwerthuso cyfreithiol/ariannol
llawn.

4

Mae 4 wedi cyrraedd y cam lle
y caiff achosion busnes dros
fuddsoddi eu ffurfio ar gyfer
cymeradwyaeth.

o gynigion hysbys lle rydym wrthi o ddifri’ yn siarad â chynigwyr yn y Biblinell
ehangach – ond maent eto i gyflwyno’n ffurfiol.

6

7

5

Mae 5 o gynigion mewn amrywiol
gamau o’r hidlo cychwynnol a’r
cam gwerthuso cynnar.
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Mae 10 prosiect yn cael eu cyflenwi’n weithredol. Y rheiny yw’r Ffowndri CS, y
Rhaglen Graddedigion, Cartrefi ar gyfer y Rhanbarth, Metro a Mwy, Creo Medical,
Zip World, Pharmatelligence, Y Gronfa Her, a’r Gronfa Adeiladau Strategol.

Rhan 2

Diweddariadau
am Brosiectau
Cyfredol a
Datblygu
Strategol
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Rhan 2 Diweddariadau am Brosiectau Cyfredol a Datblygu Strategol

Ar y 13eg o Fedi, lansiom ein canolfan sgiliau a doniau newydd o dan yr enw brand Venture,
a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio’r dyfodol sydd gan gyflogwyr a gweithwyr ledled
De-ddwyrain Cymru.
Y bwriad yw y bydd y ganolfan yn esblygu ac yn ehangu i gwmpasu ystod gynyddol o fentrau
sgiliau a doniau a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio’r dyfodol sydd gan gyflogwyr a
gweithwyr drwy Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Rŵan hyn, mae llawer o gwmnïau yn ei chael hi’n anodd canfod y cyfalaf dynol cywir y mae
arnynt ei angen ar gyfer eu holl swyddogaethau. Mae hyn yn her ac yn gyfle, fel ei gilydd,
inni fel rhanbarth, ac mae Venture yn cynrychioli un o’r camau rydym yn eu cymryd i dyfu
poblogaeth sy’n gweithio lle mae gan bobl y sgiliau y mae arnynt eu hangen i ffynnu yn eu
swyddi a’u gyrfaoedd, beth bynnag y bo’r rôl neu’r sector - ac mae gan gyflogwyr y biblinell
ddoniau y mae arnynt ei hangen i ddatblygu a llewyrchu’n barhaus.
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Canfyddwch fwy o wybodaeth yma venturewales.org/cy/

Mae hi wedi bod yn adeg brysur i’r Tîm
Graddedigion gydag ail-lansio ac ailfrandio’r cynllun. Dros yr ychydig fisoedd
diwethaf, rydym wedi mynychu nifer o
ddigwyddiadau busnes (yn rhithiol ac
wyneb yn wyneb, fel ei gilydd), rydym
wedi ymgysylltu â thros 340 o fusnesau
ledled llawer o awdurdodau lleol, rydym
wedi penodi 37 o raddedigion ac rydym
wedi gweithio â busnesau ledled y
rhanbarth i hysbysebu 31 o rolau newydd
i raddedigion sydd yn awr yn fyw ar ein
gwefan Ventura newydd. Rydym wedi
bod yn hysbysebu’r rolau drwy’n sianeli
cyfryngau cymdeithasol, byrddau swyddi
ac rydym wedi mynychu ffeiriau gyrfaoedd
niferus i ymgysylltu â graddedigion ac i

340

Busnesau sy’n ymgysylltu â
nhw ledled y rhanbarth

37

hyrwyddo’r cynllun. Rydym wedi cynnig
3 sesiwn galw heibio i raddedigion dros
gyfnod o wythnos i ddarparu gwybodaeth
ychwanegol, cyngor ynglŷn ag ymgeisio ac
i gynnig sesiwn holi ac ateb. Rydym hefyd
wedi dechrau rhidyllu drwy geisiadau a
chynnal cyfweliadau mewn canolfan asesu
ar gyfer ein carfan newydd o raddedigion,
â’r nod o fod wedi penodi’n carfan gyntaf
o raddedigion ar Gynllun Graddedigion
Venture erbyn mis Rhagfyr. Cofiwch am
hyn a chadwch lygad ar wefan a sianeli
cymdeithasol Venture.
Gwefan Graddedigion Venture
Dilynwch ni ar:

Graddedigion a benodir ar
hyn o bryd

31

Swyddi gwag i raddedigion
ar gael nawr
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Y Gronfa Her
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110

Mae tîm Cronfa Her Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd wedi parhau i gefnogi Her
Traceostomi Bwrdd Iechyd Caerdydd a’r Fro
sydd wedi hen ddechrau (mae contractau
cam 2 wedi’u dyfarnu) gyda chanlyniadau
ardderchog hyd yn hyn. I gynyddu nifer
y ceisiadau llwyddiannus, cynhaliwyd
amryw o gyfarfodydd ag ymgeiswyr
dichonol newydd a sefydledig, yn cynnwys
pob un o’r tri Bwrdd Iechyd, amryw o
Awdurdodau Lleol a chyrff eraill yn y sector
cyhoeddus, elusennau, a chymdeithasau
tai. Cyflenwyd tri gweithdy thematig
i ymgeiswyr dichonol i gynorthwyo i
ddatblygu’u syniad ac i gyflwyno’u cais.
Rydym wedi comisiynu’r KTN (Rhwydwaith
Trosglwyddo Gwybodaeth) i gynorthwyo
i archwilio datrysiadau technoleg ar
gyfer galluogi fflydoedd o gerbydau ‘dim
allyriad’ awdurdodau lleol. Rydym hefyd
yn datblygu Her gydweithredol mewn
partneriaeth â Llywodraeth Cymru i
gynorthwyo i adfywio canol trefydd yn
y rhanbarth.
Caeodd cylch cyllido Galwad 2 ar y
1af o Hydref. Derbyniwyd 8 cais gyda
chyfanswm cyllid gwerth £10.6 miliwn.
Roedd yr ymgeiswyr yn cynnwys 2
Fwrdd Iechyd, 6 Awdurdod Iechyd ac 1
Gymdeithas Dai. Asesir y cynigion ar hyn o
bryd gan ein Byrddau Cynghori a Strategol.
Mae yna 4-6 yn rhagor o geisiadau ar hyn
o bryd yn cael eu datblygu nad oeddynt yn
barod ar gyfer dyddiad cau mis Hydref ond
a fydd, gobeithio, yn digwydd yn y cylch
cyllido nesaf.
Ewch i ccrchallengefund@cardiff.ac.uk
i ganfod mwy o wybodaeth.

Cyfleoedd gwaith newydd

46k
Ymwelwyr hyd yma
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Zip World
“Rydym wedi comisiynu’r
KTN (Rhwydwaith
Trosglwyddo
Gwybodaeth) i
gynorthwyo i archwilio
datrysiadau technoleg ar
gyfer galluogi fflydoedd
o gerbydau ‘dim allyriad’
awdurdodau lleol”

Cafodd Tŵr Zip World a Cegin Go Bar a Bistro haf cyntaf cyffrous yn Ne Cymru, gan greu
dros 110 o gyfleoedd am swyddi newydd yn Rhondda Cynon Taf. Mae’r niferoedd neilltuo
lle wedi rhagori ar ddisgwyliadau (46,000 o ymwelwyr hyd yn hyn), ac mae yna brosiectau
newydd cyffrous ar y gweill. Ers iddo gael ei agor, mae Zip World wedi bod yn ddigon ffodus
i weithio â rhaglenni fel One Show gan y BBC, Swnsh gan S4C, Coast and Country gan ITV,
yn ychwanegol at Wales Online a Visit Wales. Mae cael eu hystyried ar gyfer y cyfleoedd
ffilmio hyn yn rhagorol i’r rhanbarth a, gobeithio, bydd yna lawer mwy i ddod.
Mae Tŵr Zip World hefyd wedi bod yn gweithio â Rhondda Cynon Taf a Cadwch Gymru’n
Daclus i gynnal ymgyrchoedd codi ysbwriel mewn cymunedau yn y gwanwyn a’r haf i helpu
i gadw’n hamgylchoedd prydferth yn lân a diogel. Yn ychwanegol, gwnaed ymweliadau â’r
safle gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford; Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething; a’r
Aelod Seneddol lleol, Beth Winter - ac mae’r cyfan yn helpu i wneud Zip World yn gyrchfan o
ddewis i dwristiaid o fewn y rhanbarth, a phopeth y mae hynny’n ei olygu i hybu’r
economi lleol.

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - Hydref 2021

Rhan 2 Diweddariadau am Brosiectau Cyfredol a Datblygu Strategol

Y Rhaglen
Metro a Mwy
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Mae Cyffordd Twnnel Hafren wedi’i
gymeradwyo’n ffurfiol gan Banel Cynllunio
Cyngor Sir Fynwy ac mae wedi’i ganiatáu.
Lansiwyd ymgynghoriad cyhoeddus
ynglŷn â’r gwelliannau arfaethedig o
amgylch Gorsaf Reilffordd y Barri. Mae
yna weithredu ar reilffordd Dwyrain
Caerdydd, ac mae gwaith i fod i ddechrau
ganol mis Tachwedd. Dyfarnwyd contract
i Borth, ac mae gwaith i fod i ddechrau
ym mis Ionawr, 2022. Mae Pont-y-pŵl
a New Inn wedi’i ail-dendro oherwydd
costau symud / costau sy’n codi, ac mae
tendrau i fod i gael eu cyflwyno ddechrau
mis Tachwedd. Mae Cyfnewidfa Fysiau
Porthcawl i fod i gyflwyno’u cynlluniau
ym mis Rhagfyr. Mae gwaith yn parhau
ar Orsaf Reilffordd Merthyr, Abertyleri,
Casnewydd a Chyfnewidfa Caerffili.

Cerbydau
Allyriadau Isel
Iawn
Gwelodd mis Medi Gabinet PrifddinasRanbarth Caerdydd a’r Awdurdod
Trafnidiaeth Rhanbarthol yn cymeradwyo’r
datblygiadau diweddaraf o ran cyflwyno
strategaeth ULEV unedig fesul cam ledled
de-ddwyrain Cymru – yn cynnwys ein
darpariaeth ar gyfer seilwaith y cerbydau
allyriadau isel iawn newydd, gyda 34
o wefrau deuol 50 cilowat mewn 31 o
safleoedd i’w defnyddio gan dacsis i
fod i’w cwblhau erbyn diwedd eleni.
Mewn gwirionedd, mae rhai o’r rhain
eisoes wedi’u comisiynu ac maent yn
ddefnyddadwy rŵan hyn! Ers diwedd y
chwarter hwn, rydym hefyd wedi lansio
cynllun peilot ‘profi cyn prynu’ tacsis
gwyrdd mewn partneriaeth â Llywodraeth
Cymru, a ddadlennwyd yn Sioe Deithiol
Ranbarthol De-ddwyrain Cymru
Trafnidiaeth Lân Cop Cymru.
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Rhaglen Cyber Masters
Gyda’n cymorth ni, cynigwyd 15 o leoedd
wedi’u llwyr gyllido ym mis Medi i fyfyrwyr
MSc mewn Diogelwch a Thechnoleg
Seiber ar gyfer blwyddyn academaidd
2021/22. Sefydlwyd y rhaglen diogelwch
seiber ddatblygedig hon, a ddatblygwyd
gan Brifysgol Caerdydd mewn partneriaeth
â PwC, er mwyn paratoi gweithwyr
proffesiynol diogelwch seiber dosbarth
uchel, parod am waith, y mae sefydliadau’n
chwilio amdanynt drwy’r byd.
Mae’r cynllun yn hyrwyddo gweithio mewn
partneriaeth ledled y llywodraeth, addysg
uwch a diwydiant, ac mae’n arwydd o
gefnu ar fodelau dysgu traddodiadol mewn

dosbarth ysgol drwy ddod â chynghorwyr
busnes, arbenigwyr a diwydianwyr sydd
ymysg y gorau yn y byd ynghyd, a chyfuno
hynny â sylfaen ymchwil gref ac arbenigedd
mewn addysgu a dysgu. Mae hyn yn helpu
i adeiladu cronfa ddoniau ac yn helpu i
greu enw da i Dde-ddwyrain Cymru fel y
man i recriwtio doniau seiber sy’n barod ar
gyfer diwydiant – a’r lle ar gyfer busnesau
diogelwch seiber i ddechrau ac i dyfu.
Mae gan weithio â PwC hefyd y potensial
i ddarparu patrwm ar gyfer busnesau eraill
yn y rhanbarth i’w efelychu, gan weithio
gyda ni i adeiladu ar, addasu a mireinio’r
model.
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Cleient y Flwyddyn CIOB
Enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful wobr gychwynnol Cleient y Flwyddyn yn
seremoni wobrau glodwiw y Sefydliad Adeiladu Siartredig am ei Gyfnewidfa Fysiau newydd
– anrhydedd fendigedig, nid yn unig i MTCBC ond hefyd i Awdurdod Trafnidiaeth PrifddinasRanbarth Caerdydd yn ogystal, fel y’i cyd-ddyluniwyd o’r diwrnod cyntaf, gyda chyfraniad
buddiol ac adeiladol gan gydweithwyr ledled y rhanbarth.

15

Cynigir lleoedd wedi’u
hariannu’n llawn
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Creadigol
Rydym wedi bod yn gweithio â chonsortiwm media.cymru mewn ymdrech gyfunol i gynyddu
effaith economaidd y diwydiannau creadigol yn y rhanbarth, gan wneud Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd yn ganolfan fyd-eang ar gyfer arloesi a chynhyrchu yn y cyfryngau. Mae media.
cymru yn gonsortiwm o 24 o wahanol sefydliadau, a dderbyniodd gyllid o £50 miliwn
yn ddiweddar gan Gronfa Strength in Places anhygoel o gystadleuol UKRI (Ymchwil ac
Arloesi yn y DU). Bydd y rhaglen yn dechrau ym mis Ionawr, 2022, a byddwn yn darparu
diweddariadau rheolaidd am dwf canlyniadol y clwstwr.
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Technoleg Ariannol
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd oedd un o bartneriaid sylfaenu’r Ffowndri Technoleg
Ariannol (gyda Chymdeithas Adeiladu’r Principality ac Admiral Pioneer). Cynorthwyodd
y rhaglen sbarduno busnes 12 wythnos arloesol hon 8 o gwmnïau ac arweiniodd at greu 12
o uwch-rolau newydd yng Nghymru, 20 yn cael eu llogi ledled y rhaglen, a phiblinell codi
arian gwerth £9 miliwn. Roedd dau o’r garfan wedi ennill gwobr yng Ngwobrau Fintech
Cymru. Rydym wrthi ar hyn o bryd yn gweithio â FinTech Cymru ar eu cynlluniau cyffrous
ac uchelgeisiol ar gyfer cynyddu Technoleg Ariannol ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, a
gobeithiwn fod yn gallu rhannu mwy am yr hyn y gallai hynny’i olygu yn ein rhifyn nesaf.

8

Cwmnïau a gefnogir

12

Rolau uwch wedi’u creu

20

Llogi ar draws y rhaglen
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Cydraddoldeb, Amrywiaeth
a Chynhwysiant
Rydym wedi darparu cyllid ychwanegol i
ddwy o raglenni cyllid anhygoel o bwysig
Innovate UK - Menywod mewn Arloesedd
ac Arloeswyr Ifanc. Mae’r rhaglenni
hyn yn bwrw goleuni ar arloeswyr nas
cynrychiolir yn ddigonol, gan ddarparu
cyllid, mentora a chymorth rhwydweithio
i’r arloeswyr hynny ddatblygu’u busnesau.
Mae’r ddwy gystadleuaeth wedi cau yn
awr ar gyfer ceisiadau, ac maent mewn

Diweddariad
am Strategaeth
Ynni

cyfnodau gwahanol o’r broses asesu.
Byddwn yn darparu diweddariad yn y
misoedd dilynol ynglŷn â sut mae arian
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi helpu
i gynorthwyo arloeswyr ychwanegol yn
ein rhanbarth, a byddwn yn cynnal darnau
penodedig yn ymwneud â’r
garfan o Arloeswyr Ifanc a Menywod
mewn Arloesedd ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd.
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“Mae gan bob awdurdod
lleol ym MhrifddinasRanbarth Caerdydd ei
ddatganiadau carbon
ei hun, a bwriadwn
gynyddu’r cynlluniau
unigol hynny i
ddiwallu’n dyheadau
o amgylchedd sero net
erbyn 2050 ...”

Mae ein huchafbwyntiau am y chwarter
hwn yn cynnwys: cwblhau’r broses
dendro ar gyfer gwefrau cerbydau
trydanol ar strydoedd, cynhyrchu cynllun
gweithredu ar ynni mewn cydweithrediad
â Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru,
sefydlu partneriaeth FLEXIS, a Cenex yn
cael eu penodi i ddatblygu astudiaeth
ag awdurdodau lleol ynglŷn â darparu
trafnidiaeth ysgol. Gwnaethom hefyd
gyflwyno’n cais Ras at Sero, a gwnaethom
ddechrau coladu data ar Ymrwymiad
Datgelu Carbon. Mae gan bob
awdurdod lleol ym Mhrifddinas-Ranbarth
Caerdydd ei ddatganiadau carbon ei
hun, a bwriadwn gynyddu’r cynlluniau
unigol hynny i ddiwallu’n dyheadau o
amgylchedd sero net erbyn 2050 a’n
dyheadau dros dro 55% o ostyngiad
mewn carbon erbyn 2035. Rydym hefyd
wedi cymryd tri pherson graddedig
newydd i’r tîm i gynorthwyo â’n rhaglenni
Ynni a Thrafnidiaeth.
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Rhan 3

Newyddion am
Bartneriaethau
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Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP)
24

Drwy raglen waith a ariannir gan grant Llywodraeth Cymru, mae’r CCRSP wedi bod yn
gweithio’n gydweithredol â’r tair Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol eraill mewn perthynas â’r
economi gwyrdd, ac maent wedi comisiynu Data Cymru i arwain darn o waith fydd yn helpu
i nodi’r swyddi gwyrdd sy’n dechrau ymddangos, ac asesiad o fylchau sgiliau cysylltiedig
(yr Adroddiad Ymchwil ar Sgiliau Gwyrdd). Bydd hyn yn adlewyrchu prosiect ymchwil sydd
wedi’i gyflenwi ar draws y ffin yn Lloegr (a wnaed gan y Gymdeithas Llywodraeth Leol), a
bydd adroddiad manwl o ganfyddiadau’n cael ei gyhoeddi ym mis Tachwedd, 2021.
Hyd yn hyn, ac yn dilyn ymchwil cychwynnol a wnaed wrth ddesg, canfuom fod yna lawer
iawn o ddiffiniadau o economïau gwyrdd nad ydynt yn gyffredinol yn cyd-fynd â chodau
SIC/SOC y diwydiant. Hefyd, rydym yn ymwybodol bod papurau polisi’n amlinellu heriau
cyffredinol sy’n wynebu rhai diwydiannau. Fodd bynnag, mae’r rhain yn aml yn brin o
fanylion ynglŷn â’r gweithredoedd sydd eu hangen. Yn olaf, mae rhai sectorau neilltuol,
megis Adeiladu, eisoes wedi gwneud gwaith manwl i fesur y gofynion swyddi a sgiliau. Gellir
cael rhagor o wybodaeth drwy anfon e-bost at RegionalSkillsPartnership@newport.gov.uk
Gellir lawrlwytho pob adroddiad gan y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol drwy Gyhoeddiadau
– Arsyllfa Ddata Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:

ccrsp.co.uk

Yn y chwarter hwn, dathlodd Parc
Rhanbarthol y Cymoedd lawer iawn o
gyflawniadau, megis agor Canolbwynt
Gwaith Llesiant newydd sbon ym Mharc
Gwledig Llyn Llech Owain (yn y llun).
Mae’r canolbwynt gwaith hwn yn rhan o
gyfres o welliannau a wnaed i’r parc, ac
mae’n darparu dewis arall yn lle gweithio
o bell tra ydych yn mwynhau buddion
llesiant natur a bioamrywiaeth. Yn ogystal
â hyn, dyfarnwyd Gwobr y Faner Werdd
2020/21 i saith o’n deuddeg o safleoedd
Porth Darganfod. Mae hyn yn gyflawniad
aruthrol fawr, ac mae’n wych gweld
ein safleoedd partner yn cynrychioli’r
safonau o ansawdd uchel ar gyfer parciau,
gwarchodfeydd a mannau gwyrdd yng
Nghymru sy’n hygyrch i’r cyhoedd.

Mae ein Cynllun Gwarcheidwaid
Parciau Rhanbarthol y Cymoedd yn
parhau i ddarparu gweithgareddau sy’n
canolbwyntio ar natur ledled ein Pyrth
Darganfod ar gyfer cymunedau, yn ogystal
ag yn mynychu amrywiol ysgolion cynradd
ledled y Cymoedd i weithio â phlant ac
oedolion i ddarparu sgiliau tyfu bwyd ar
y cyd â’r prosiect Bocs Bwyd Mawr. Ar
yr 28ain o Hydref, bydd Parc Rhanbarthol
y Cymoedd yn lansio’u hymgyrch gyntaf
un o’r enw ‘Mae o yn ein Natur’ / ‘It’s
in our Nature’. Bydd yr ymgyrch hon
yn rhychwantu’r ddwy flynedd nesaf,
gan ganolbwyntio ar y partneriaethau
sy’n parhau ledled y Cymoedd, a’r
buddion amgylcheddol a chymdeithasol
a gaiff prosiectau i gymunedau lleol a
chenedlaethau’r dyfodol yng Nghymoedd
De Cymru.
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Mae Colan
Mehaffey yn
ymuno â’r tîm

Unedig mewn ffilmiau a theledu, ond mae yna botensial cryf ym maes datblygu technolegau
newydd arloesol, a bydd media.cymru yn gweithredu fel catalydd ar gyfer twf y rhanbarth
yn y dyfodol. Mae Cyber, o’i gymharu, yn llai aeddfed ond gyda chyfle yr un mor sylweddol
am dwf. Rydym yn trosoli’r arbenigedd a’r gallu eithriadol yn y byd academaidd, gyda’r
Canolfannau Rhagoriaeth academaidd a gydnabyddir yn genedlaethol a ‘primes’ diwydiant yn
Thales, Airbus a CGI. Mae’r Ganolfan Arloesi Seiber sydd ar fin ymddangos yn cynnig cyfle
unigryw i drawsnewid y rhanbarth i fod yn glwstwr seiberddiogelwch blaenllaw.

Rydym yn llawn cyffro o gael Colan i
ymuno â’n tîm yn y chwarter hwn. Mae
Colan yn arbenigwr ac yn ystadegydd
arloesi sy’n angerddol dros drosoli gallu
digidol a data Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd i gymell twf economaidd
cynhwysol.

28

Fel Pennaeth Data ac Arloesi Digidol,
bydd Colan yn canolbwyntio ar yr hyn y
gellid ei ddisgrifio orau fel y fertigol a’r
llorweddol. Mae’r fertigol yn ddau o’n pum
clwstwr yn neilltuol - Seiberddiogelwch
a Diwydiannau Creadigol, tra bod y
llorweddol yn golygu’r gallu arloesi digidol
a data sylfaenol ar gyfer ein rhanbarth
- y galluoedd a all sicrhau llwyddiant,
nid yn unig ein clystyrau blaenoriaethol
yn y dyfodol ond hefyd sectorau eraill.
Gwelwn glystyrau fel grŵp dan arweiniad
arloesi o fusnesau a sefydliadau ymchwil
yn gweithio’n gydweithredol â’r sector
cyhoeddus tuag at nod a rannir. I’r perwyl
hwnnw, mae deall ‘iechyd’ ein clystyrau
blaenoriaethol yn hanfodol, a bydd
Colan yn canolbwyntio’n gyntaf ar ddeall
hyn mewn perthynas â’r Diwydiannau
Creadigol a Seiberddiogelwch.
Mae gennym y gorchwyl sydd ar ddod
o lansio cynnig llwyddiannus y Gronfa
Strength In Places – media.cymru.
Mae’r rhanbarth eisoes yn dangos un o’r
cyfraddau twf cryfaf yn y sector cyfryngau
yn y Deyrnas Unedig, gan ddenu un o bob
wyth o bob swydd newydd yn y Deyrnas

Mae hi’r un mor wefreiddiol canfod gallu digidol a data cudd a photensial dichonol
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – p’un a yw hynny’n Tramshed Tech a’i gymuned ysbrydoledig
o arloeswyr, neu’r gwaith gwych a wneir gan gydweithwyr fel rhan o’r Fframwaith Sgiliau
Parod at y Dyfodol. Mae sicrhau sgiliau digidol a chysylltedd yn parhau i fod yn flaenllaw yn
ein meddyliau, a bydd trosoli gwerth asedau data o fudd i’n holl glystyrau ac yn creu gwerth i
ddinasyddion Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, p’un ai trwy well cyfleoedd am gyflogaeth neu
well gwasanaethau cyhoeddus digidol.

Systemau
Democratiaeth

“Mae Colan yn
arbenigwr ac yn
ystadegydd arloesi sy’n
angerddol dros drosoli
gallu digidol a data
Prifddinas-Ranbarth
Caerdydd i gymell twf
economaidd cynhwysol”

Aeth ‘Modern Government’ (ModGov)
Gov o’r diwedd yn fyw ar gyfer cyfarfod
ein Cabinet ym mis Medi. Byddwn yn
treialu swyddogaeth reoli’r adroddiad ar
gyfer Bwrdd yr Awdurdod Trafnidiaeth
Rhanbarthol ar y 9fed o Ragfyr, ac yn
amodol ar lwyddiant hynny, byddwn
yn defnyddio’r swyddogaeth ar gyfer
y Cabinet Rhanbarthol. Pery’r bwriad
o gyflwyno’r system ledled ein holl
bwyllgorau eraill maes o law i symleiddio
ac i wella’n barhaus y ffordd o gyflwyno a
lledaenu’n dogfen.

Darganfod mwy
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