
newyddion am y Prosiect buddion Cymunedol

FFERM WYNT ALLTRAETH GWYNT Y MÔR

Contractiodd Fferm Wynt Alltraeth Gwynt  

y Môr Cyfyngedig â Cogent Research, 

cwmni ymchwil marchnad annibynnol  

o Ogledd Cymru, i wneud yr arolwg hwn. 

Cynhaliodd gyfres o grwpiau ffocws, 

cyfweliadau manwl a sesiynau galw heibio 

ochr yn ochr â holiadur ar-lein i ganfod  

barn ar:

–  Yr ardal ddaearyddol o fudd ar gyfer  

y gronfa

Mae’r gwaith o adeiladu Fferm Wynt 

Alltraeth Gwynt y Môr wyth milltir oddi  

ar arfordir Gogledd Cymru ym Mae  

Lerpwl yn dod â chyllid budd cymunedol 

gwerth cyfanswm o £19m dros ei hyd  

oes gweithredol o 25 mlynedd –  

£768,000 y flwyddyn, yn fynegai 

gysylltiedig â chwyddiant. 

Ymgynghorodd RWE npower renewables,  

y cwmni sy’n adeiladu Gwynt y Môr,  

yn eang ar sut dylid sefydlu’r gronfa  

£19miliwn hon. Ymgynghorwyd â  

mwy na 1,000 o bobl ar draws y  

rhanbarth a bwriad y newyddion yma  

yw darparu rhai canfyddiadau allweddol  

o’r broses honno.

–  Y mathau o brosiectau i’w cefnogi

–  Strwythur y panel/ corff gweinyddol/ 

gwneud penderfyniadau 

–  Lefel y gefnogaeth ar gyfer syniadau 

arfaethedig a gynhyrchir gan Lywodraeth 

Cymru ac Awdurdodau Lleol

–  Lefel y gefnogaeth ar gyfer themâu cyllido 

a nodwyd gan fynychwyr grwpiau ffocws 

–  Y sianelau cyfathrebu a ffafrir ar gyfer 

Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr Cyf  

i ddarparu newyddion cyllid ar gyfer 

unigolion a grwpiau cymunedol 

perthnasol.

Bydd y canfyddiadau o’r prif feysydd hyn yn 

cael eu defnyddio i gyfarwyddo strwythur, 

gweinyddiaeth a’r math o brosiectau i elwa 

o’r  cyllid, pan fydd ar gael yn 2014.
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Un o’r ddwy is-orsaf allfor a osodwyd ym Mae Lerpwl ar gyfer Gwynt y Môr

PwrPas yr ymgynghoriad
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Ardal ddaearyddol o fuddion
Roedd y cysyniad parth cyllid ar gyfer 

dosbarthu arian cymunedol yn awgrym 

poblogaidd a godwyd yn ystod y camau 

ymchwil cychwynnol ar gyfer yr 

ymgynghoriad. 

Roedd tua phedwar o bob pum unigolyn  

a holwyd (78%) yn credu y dylai Parth 1 

gael cymorth ariannol, tra bod tua thri o 

bob pump o bobl yn teimlo y dylid helpu 

Parth 2 (59%). Roedd tua dau o bob pump 

o’r ymatebwyr yn teimlo y dylid cynnwys 

Parth 3 (41%); roedd tua thraean (34%)  

yn disgwyl Parth 4 i gael budd, tra bod 

lleiafswm yn teimlo dylai Parth 5 (15%)  

allu cael mynediad at gyllid.

Mathau o brosiectau a awgrymwyd 
Roedd arian i gefnogi pobl ifanc sy’n 

ymdrechu i ragweld dyfodol tymor hir  

yn yr ardal yn thema gyffredin trwy’r 

ymgynghoriad (gweler graff 1).

Roedd y diffyg cyfleusterau sydd ar gael  

i bobl ifanc yn bryder mawr arall. Roedd 

cyfleusterau yn cau oherwydd toriadau’r 

awdurdod neu ddarpariaeth annigonol  

ar gyfer pobl ifanc yn faterion a godwyd.

Roedd rhanddeiliaid yn cefnogi’r cysyniad  

o ariannu prosiectau i ddiddori rhai yn eu 

harddegau ac oedolion ifanc. Cafodd yr 

ardal gyllid hon y mwyaf o gefnogaeth o’r 

syniadau a ddeilliodd o’r grŵp ffocws a’r 

cam cyfweliad manwl o’r ymchwil.

Gwnaeth yr ymatebwyr hi’n benodol glir na 

ddylai’r arian gael ei ddefnyddio i ariannu 

mentrau sy’n gyfrifoldeb i’r cynghorau lleol. 

Roedd prosiectau i gefnogi pobl i ddychwelyd 

i’r gwaith (61%), cyfleoedd i greu swyddi 

(61%) a chynlluniau prentisiaeth lleol (60%) 

hefyd yn ddewisiadau poblogaidd.

Gofynnwyd i ymatebwyr nodi eu lefel  

o gefnogaeth i gysyniadau cyllid a 

awgrymwyd gan Lywodraeth Cymru ac 

awdurdodau lleol yng Ngogledd Cymru. 

Roedd themâu a gafodd y mwyaf o 

gefnogaeth yn cynnwys:

–  prentisiaethau, hyfforddiant ieuenctid, 

addysg a chyflogaeth (60%)

–  cynlluniau wedi’u hanelu at blant a phobl 

ifanc (55%)

–  syniadau i gefnogi iechyd a lles (54%)

–  gwelliannau canol y dref (51%)

–  prosiectau i greu economïau lleol 

cynaliadwy (50%)

–  awgrymiadau sy’n gwella ansawdd 

amgylcheddol lleol (50%)

–  adfywio ardaloedd twristiaeth ac 

isadeiledd twristiaeth(49%).
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Prosiectau i ddiddori rhai yn eu harddegau/ oedolion ifanc

Defnyddio adeiladau gwag

Prosiectau i helpu pobl fynd yn ôl i weithio

Cynlluniau Creu Swyddi

Cynlluniau Prentisiaeth Lleol

Adfywio adeiladau a thirnodau lleol ar hyd yr arfordir

Gwella’r llain arfordirol yn weledol

Digwyddiadau cerdd blynyddol a gwyliau i ddennu twristiaid

Helpu’r digartref

Dim un o’r uchod

“Does dim llawer yng Ngogledd Cymru 

o ran swyddi. Aeth llawer o fy ffrindiau 

i Brifysgol Manceinion gan fod llawer o 

swyddi yno. Nid yw fy nghenhedlaeth 

yn cael fawr o hwyl arni ar hyn o bryd. 

Rwy’n un ar hugain oed a gadewais yr 

ysgol pan oeddwn yn ddeunaw ac 

roeddwn yn gwybod na fyddai unrhyw 

swyddi ar ôl wedi i mi adael, sy’n biti 

mewn gwirionedd.” 

Aelod o’r cyhoedd, Colwyn Bay

“Ni ddylent wastraffu arian drwy  

siarad am‘ adeiladu hwn ac adeiladu 

llall’. Defnyddiwch yr hyn sydd 

gennych yn eich cymuned yn barod  

a’I drwsio.” 

Aelod o’r cyhoedd, Llandudno

Graff 1 – Pa rai, os o gwbl, o’r mathau hyn o brosiectau yr 
hoffech chi weld y gronfa yn eu helpu?

Ardal Buddion – Parthau Cyllid

Caniatawyd  
Rhagfyr 2008

Gwynt y Môr
Gwir Leoliadau’r 
Tyrbinau

Fferm Wynt Allfor 
Gwastadeddau’r Rhyl

Fferm Wynt Allfor 
North Hoyte

 Parth 1 78% yn dweud dylai elwa           
Mwy o breswylwyr Sir Ddinbych, Conwy a Gwynedd yn dweud

 Parth 2 59% yn dweud dylai elwa           
Mwy o breswylwyr Sir yn Fflint yn dweud

 Parth 3 41% yn dweud dylai elwa

 Parth 4 34% yn dweud dylai elwa

 Parth 5 15% yn dweud dylai elwa

YNYS MôN

GWYNEDD CONWY

CILGWRI

SIR Y FFLINT

SIR DDINBYCH
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Sefydliadau gwirfoddol/ elusennol lleol

Ysgolion

Grwpiau a phrosiectau cymunedol lleol e.e. sgowtiaid/geidiau

Sefydliadau gwirfoddol ac elusennol cenedlaethol

Unigolion lleol sydd angen cymorth

Grwpiau Statudol e.e. Awdurdodau Lleol

Sefydliadau ymgyrchu

Y celfyddydau/diwylliant

Grwpiau chwaraeon

Pob un o’r uchod

Buddiolwyr eraill

86

67
63 62
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Budd tymor hir i’r gymuned

Tystiolaeth bod y grŵp tu ôl i’r cais yn gadarn

Cynaliadwyedd tymor hir y prosiect

Y nifer o bobl a fydd yn elwa o’r prosiect

Y prosiect yn ‘weledol’

Y lefel o arian cyfatebol ychwanegol mae’r prosiect 

wedi ei ddiogelu

Y budd tymor hir i’r gymuned

Y potensial i Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr gael 

cyhoeddusrwydd

Meini prawf eraill

23
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Ariannu llawer o brosiectau cymunedol bach neu ganolig eu 

maint yn unig, e.e. cyllid ar gyfer prynu offer bach (hyd at 

£2,500) neu bryniannau cyfalaf megis bysiau mini neu 

gerbydau newydd (hyd at £10,000)

Ariannu llai o brosiectau mwy yn unig e.e. ariannu noddi 

swyddi £200,000 neu brosiectau adfywio seilwaith 

twristiaeth £400,000

Cymysgedd o opsiynau a) a b) uchod

Cronfa lawn yn cynorthwyo un neu ddau o brosiectau ar 

raddfa fawr

Roedd ymatebwyr yn teimlo y dylai 

sefydliadau gwirfoddol/ elusennol lleol 

(68%) ac ysgolion (64%) fod yn gymwys  

am gyllid, ynghyd â (gweler graff 2):

–  grwpiau cymunedol a phrosiectau lleol 

(41%)

–  sefydliadau gwirfoddol ac elusennol 

cenedlaethol (40%).

Roedd cefnogaeth yn llai amlwg ar gyfer  

y buddiolwyr posibl canlynol:

–  unigolion lleol (21%)

–  grwpiau statudol ee awdurdodau lleol 

(16%)

–  sefydliadau Ymgyrchu (14%).

Strwythur gweinyddol a’r meini prawf 
gwneud penderfyniadau 
Roedd mwy nag wyth allan o ddeg o 

ymatebwyr yn teimlo mai’r budd tymor hir 

i’r gymuned oedd yr ystyriaeth allweddol ar 

gyfer y meini prawf ymgeisio. Roedd 

awgrymiadau eraill a gafodd gefnogaeth 

gref yn cynnwys (gweler graff 3):

–  tystiolaeth bod y grŵp y tu ôl i’r cais yn 

gadarn (67%)

–  cynaliadwyedd tymor hir y prosiect (63%)

–  nifer y bobl fydd yn elwa o’r prosiect (62%)

–  y prosiect yn weladwy i weddill y 

gymuned/ ardal (44%).

Yr ymateb mwyaf poblogaidd oedd am  

i’r arian gael ei ddefnyddio i ariannu 

amrywiaeth o brosiectau bach, canolig  

neu fwy (gweler graff 4).

Roedd pryderon yn bodoli y gallai’r broses 

ymgeisio fod yn rhy fiwrocrataidd gan 

wneud y gronfa ymddangos i fod tu hwnt i 

afael grwpiau cymunedol bach sy’n 

dymuno gwneud cais.

Roedd y mwyafrif llethol o’r ymatebwyr yn 

croesawu’r cysyniad o banel gwneud 

penderfyniadau a oedd wedi’i ffurfio o bob 

sector o’r gymuned.

Roedd tua hanner sampl yr arolwg o’r farn  

y dylai’r panel gynnwys rhwng chwech a 

deg o bobl (49%). Roedd traean o’r sampl 

(31%) o’r farn y dylai’r panel gynnwys 11 

neu fwy o bobl.

“ Mae diweithdra ymysg ieuenctid yn 

fater o bwys. Swyddi tymhorol sydd 

yna, does dim diwydiant o gwmpas 

yma. Nid oes llawer o fuddsoddi yn 

digwydd, hynny yw’r siom fwyaf. Mae 

pobl o ganol y dinasoedd â phroblemau 

– maent yn ymddangos i lifo i mewn.”  
Gwirfoddolwr Grŵp Cymunedol, 
Prestatyn

“Rwy’n credu y dylai’r arian gael ei 

ddefnyddio ar draws y bwrdd, mae rhai 

prosiectau gwych allan yna.” 

Gweithiwr Cyngor Gwirfoddol Lleol

Graff 2 – Pa rai, os o gwbl, o’r mathau canlynol o bobl a / neu 
grwpiau ddylai yn eich barn chi fod yn gymwys i dderbyn y cyllid?

Graff 3 – Beth ddylai’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau ei 
ystyried wrth benderfynu sut i ddyfarnu cyllid? 

Graff 4 – Sut fyddech chi’n hoffi gweld y 768,000 
miliwn y flwyddyn yn cael ei ddyrannu?

“Mae angen iddynt ystyried budd 

cymunedol. Faint o fudd fydd o i’r 

gymuned yn y tymor hir? Mae angen 

iddo fod yn fudd tymor hir nid rhyw 

ogoniant tymor byr.” 

Aelod o’r cyhoedd, Prestatyn
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beth sy’n digwydd nesaf?

gwybodaeth gefndir gwynt y môr

troednodiadaU 
1  Cyfrifir yr ynni mae disgwyl i’r cynnig ei gynhyrchu trwy 
ddefnyddio cyflymder y gwynt a fonitrwyd yn yr ardal.  
Mae hyn yn ein galluogi i amcangyfrif faint o drydan bydd y 
safle’n ei gynhyrchu ar gyfartaledd bob blwyddyn, yn seiliedig 
ar 160 o dyrbinau a phob un yn gallu cynhyrchu hyd at 3.6 MW. 
Gall ffigur yr ynni a ragwelir ac felly ffigur nifer y cartrefi 
cyfatebol, newid wrth i ni gasglu rhagor o ddata.

2  Mae nifer y cartrefi cyfatebol yn cymryd bod pob cartref yn 
defnyddio 4,700 kW awr y flwyddyn. Ategir y ffigur gan ddata 
diweddar ar y defnydd o drydan sydd ar gael yn The Digest  
of UK Energy Statistics a chan amcangyfrifon a rhagamcanion 
gan Awdurdod Ystadegau’r DG.

Os hoffech gael y 
cylchlythyr hwn mewn 
print bras mae croeso  
i chi gysylltu â ni: 
01639 816180.

Bydd Gwynt y Môr yn dadansoddi 

ymhellach ganlyniadau’r ymgynghoriad  

ac yn gweithio gyda’r budd-ddeiliaid 

perthnasol i ddyfeisio union siâp a strwythur 

y gronfa buddion cymunedol. Mae’n 

debygol bydd yr ardal ddaearyddol o fudd 

Yn 576MW, mae Gwynt y Môr yn un o’r 

ffermydd gwynt allfor mwyaf sy’n cael ei 

adeiladu yn Ewrop, ac mae’n fuddsoddiad 

ar y cyd rhwng y partneriaid ariannu RWE 

Innogy, Stadtwerke München Gmbh a 

Siemens1. 

Pan fydd yn gwbl weithredol yn 2014, 

disgwylir cynhyrchu ynni o Gwynt y Môr a 

fydd yn gyfwerth â gofynion cyfartalog 

blynyddol tua 400,000 o gartrefi2.

Mae adeiladu’r fferm wynt 160 tyrbin yn 

mynd rhagddo’n dda, fwy na 13 cilomedr 

ar gyfer y gronfa’n cael ei rhyddhau yn yr 

wythnosau nesaf. Bydd manylion pellach  

ar siâp a strwythur y gronfa buddion 

cymunedol yn cael eu cyhoeddi maes o law. 

Bydd y gronfa buddion cymunedol yn 

agored i geisiadau unwaith bydd  

Gwynt y Môr yn llawn weithredol yn 2014. 

Os hoffech fwy o wybodaeth am y  

gronfa budd cymunedol, e-bostiwch  

karen.maurice@rwe.com

oddi ar arfordir Gogledd Cymru, mewn 

dyfnderoedd o 12-28 metr. 

Mae gwaith gosod ceblau ar y tir ac 

adeiladu is-orsaf 132/400kV yn Llanelwy, 

Gogledd Cymru, bron yn gyflawn.

Mae RWE npower renewables wedi sefydlu 

llinell wybodaeth prosiect y gall pobl ei 

ffonio os oes ganddynt ymholiad am y 

gwaith o adeiladu Gwynt y Môr.

Y rhif yw 0845 026 0587.

Mae mwy o wybodaeth am Fferm Wynt 

Alltraeth Gwynt y Môr ar gael yn www.rwe.

com/gwyntymor

Roedd yr ymatebwyr wedi awgrymu 

amrywiaeth o ffigurau cymunedol yr 

hoffent iddynt fod yn rhan o’r panel 

gwneud penderfyniadau, roeddent hefyd 

yn awyddus i weld aelodau cyffredin o’r 

cyhoedd yn cael eu cynrychioli ar draws 

sbectrwm eang o grwpiau oed a chefndir.

Roedd safbwyntiau wedi’u rhannu ynglŷn 

â’r cyllid yn cefnogi gweithiwr llawn amser. 

Roedd 57% o blaid, a’r gweddill naill ai yn 

gwrthwynebu’r syniad (21%) neu heb 

benderfynu (22%).

Teimlwyd mai’r ateb mwyaf poblogaidd  

ar gyfer gweinyddu’r gronfa oedd i greu 

sefydliad lleol newydd, Bwrdd neu 

Ymddiriedolaeth ymroddedig.

Yr ail ddewis mwyaf poblogaidd oedd 

defnyddio asiantaethau gwirfoddol ac 

elusennol sy’n bodoli eisoes yn yr ardal.

Awgrymodd yr ymatebwyr bod angen i 

Fferm Wynt Alltraeth Gwynt y Môr wneud 

sioe ynglŷn â lansiad y cyllid budd 

cymunedol yn y papurau lleol yn ogystal â’r 

gefnogaeth a ddarperir gan bresenoldeb ac 

amlygiad gwefan ac mewn lleoliadau 

cymunedol/lleoliadau â nifer ymwelwyr 

uchel e.e. archfarchnadoedd.

Fredrich Ernestine yn gosod darn pontio

Sylfeini’n cael eu gosod ar gyfer Gwynt y Môr

Web:
>  Gwybodaeth gyffredinol:  

www.rwe.com/gwyntymor
>   Recriwtio: 

www.rwe.com/gwynt-y-mor-recruitment

Argraffir y llyfryn hwn ar bapur wedi ei wneud o bwlp 
wedi’i ardystio gan yr FSC.

Cysylltu â ni:
E-bost: 
>  Ymholiadau cyffredinol: gwyntymor@rwe.com 
>  Ymholiadau contractwyrr/busnes: 

gymenquiries@rwe.com
>  Cyfleoedd recriwtio: 

nrlgymvacancies@rwe.com 

Ffôn: 01793 474173
Llinell wybodaeth: 0845 026 0587

Post:
Fferm Wynt ar y Môr Gwynt y Môr Cyf, RWE npower 
renewables, Auckland House, Lydiard Field,  
Great Western Way, Swindon, Wiltshire, SN5 8ZT 
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