Sgiliau Bwyd Cymru
Food Skills Cymru
Map cymorth cyllid

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Hyfforddiant
cymorth yng
Nghymru

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Bio Arloesedd Cymru

Cliciwch ar y dotiau am
fwy o wybodaeth

Gyrfa Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Busnes Cymru

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Prosiect
HELIX

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cefnogaeth strategol dechngeol
a masnachol ar draws Cymru
i feithrin arloesedd a chynyddu
effeithlonrwydd

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes
Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Academi Fusnes
Gogledd Cymru
(NWBA)

Rhaglen Prentisiaeth

Rhaglenni rheoli wedi’u
teilwra ar gyfer staff i wella
perfformiad busnes

Bio Arloesedd Cymru

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cyflymu
Cymru i Fusnesau
Cyngor a chymorth ymarferol
i helpu busnesau i fanteisio ar
dechnolegau digidol

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Rhaglen
Prentisiaeth

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Ariennir y Rhaglen Brentisiaeth
gan Lywodraeth Cymru gyda
chefnogaeth gan Gronfa
Gymdeithasol Ewrop

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Bio
Arloesedd
Cymru

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Rhaglen Prentisiaeth

Mae’n cynnig mynediad i
hyfforddiant lefel uchel i fusnesau
ac unigolion yn y diwydiannau
bwyd-amaeth a biotechnoleg
yng Nghymru

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Cynllun Buddsoddi
Busnes Gwledig –
Bwyd (RBISF)

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cyllid grant ar gyfer costau buddsoddi
cyfalaf mewn gweithgareddau prosesu
a gweithgynhyrchu bwyd a diod

Gyrfa Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes
Gwledig – Bwyd (RBISF)

I wybod mwy

Busnes Cymru

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Uwchsgilio
@Waith

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Hyfforddiant sgiliau swydd-benodol
ar gyfer staff yn Ne Ddwyrain
Cymru i hybu cynhyrchiant

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Busnes Cymru
Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Atal
Gwastraff Bwyd
Yn darparu cymorth penodol i
Gymru ar ran Llywodraeth Cymru
i gynorthwyo gydag atal gwastraff,
i ailgylchu mwy ac i arbed arian

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Rhaglen Prentisiaeth

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cywain
Mae Cywain yn rhaglen a arweinir
gan fusnes sy’n ymroddedig i ddatblygu
busnesau micro a busnesau bach a
chanolig sy’n newydd ac sy’n bodoli
eisoes yn y sector bwyd a diod yng
Nghymru, gan ganolbwyntio ar wneud
y gorau o gyfleoedd a photensial i dyfu

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Rhaglen Prentisiaeth

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd

Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Y Gronfa
Datblygu Sgiliau

Rhaglen Prentisiaeth

I gefnogi pobl sy’n gwella eu sgiliau
a chyfleoedd gwaith mewn amryw
o feysydd blaenoriaeth

Bio Arloesedd Cymru

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Uwchsgilio@Waith
Atal Gwastraff Bwyd

Y Gronfa Datblygu Sgiliau
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Busnes
Cymru

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Rhaglen Prentisiaeth

Gwasanaeth am ddim sy’n
darparu cymorth a chyngor i bobl
sy’n dechrau, rhedeg a datblygu
busnes yng Nghymru

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Gyrfa
Cymru

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cyngor ar-lein a dros y ffôn ar
yrfaoedd ym mhob sector, gan
gynnwys y diwydiant bwyd a diod

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Rhwydwaith
Clwstwr Bwyd
a Diod

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Rhaglen Prentisiaeth

Cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol,
seminarau a gweithdai ar
draws Cymru

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)
Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth
Sgiliau
Rhanbarthol

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Rhaglen Prentisiaeth

Dadansoddiad economaidd ac
Adroddiadau Gwybodaeth y Farchnad
Lafur Rhanbarthol i lywio
cynllunio sgiliau

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Cynllun Buddsoddi
mewn Busnesau Bwyd
Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Cynllun
Buddsoddi mewn
Busnesau Bwyd

Rhaglen Prentisiaeth

Cymorth grant i gefnogi
cynhyrchwyr amaethyddol ledled
Cymru i ychwanegu gwerth
a gwella perfformiad

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Prosiect Sgiliau ar gyfer
Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Prosiect Sgiliau ar
gyfer Cyflogwyr a
Gweithwyr (SEE)

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Hyfforddiant sgiliau allweddol i
weithwyr mewn sectorau blaenoriaeth
a phwysig yn lleol yng Ngogledd
Cymru

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Rhaglen Prentisiaeth

Trosolwg cymorth hyfforddiant...

Prosiect HELIX

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Academi Fusnes Gogledd Cymru (NWBA)

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a Gweithwyr (SEE)

Sgiliau
ar gyfer
Diwydiant 2

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Rhaglen Prentisiaeth

Cymorth i gyflogwyr yn
Ne Orllewin Cymru i uwchsgilio
sgiliau’r gweithlu i wella
perfformiad busnes

Gyrfa Cymru

I wybod mwy

Busnes Cymru

Bio Arloesedd Cymru

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig – Bwyd (RBISF)

Uwchsgilio@Waith

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Atal Gwastraff Bwyd
Cywain

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Prosiect HELIX
HELIX

Beth mae’n ei gynnig:

Partneriaid cyflenwi:
Arloesi Bwyd Cymru,
wedi’i leoli mewn tair
canolfan fwyd ledled
Cymru yng Nghaerdydd,
Ceredigion ac Ynys Môn
Dyddiad gorffen y
prosiect: 2023
(i’w gadarnhau)
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Mae Prosiect HELIX yn darparu cefnogaeth dechnegol
a masnachol wedi’i hariannu i gwmnïau bwyd a diod
Cymru. Mae’r prosiect yn cynnig mynediad hawdd at
gymorth ymarferol ac academaidd gan ddefnyddio
cyfleusterau gweithgynhyrchu modern y canolfannau
bwyd. Mae cwmnïau bwyd a diod cymwys yn derbyn
amrywiaeth o gymorth tymor byr, canolig a hir sy’n
ceisio cynyddu arloesedd a chynhyrchiant a lleihau
gwastraff yn y gadwyn gyflenwi.
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Os yw’ch cwmni wedi’i leoli yng Nghymru, yna efallai
y byddwch yn gymwys i gael cymorth a ariennir gan
Brosiect HELIX.

Effeithlonrwydd
Bwyd

Strategaeth
Bwyd

Datblygu cynnyrch
newydd

Datblygu
systemau

Achrediad 3ydd parti
(e.e. BRC a SALSA)

Gwybodaeth
dechnegol

Rheolaethau
prosesau

Gwybodaeth am
y diwydiant

Cychwyn busnes
newydd

Effeithlonrwydd
cynnyrch

Mentora
a sgiliau

Gwerth
ychwanegol

Dyluniad
y safle

Datblygu busnes
bwyd

Deddfwriaeth
bwyd

Pecynnu

Ymgysylltu â’r
cyhoedd

Ail-fformiwleiddio
cynnyrch

Dilysu
systemau

Fframwaith
arloesi

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?

Gwybodaeth bellach:
I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch canolfannau
bwyd agosaf:

Os yw’ch cwmni wedi’i leoli yng Nghymru, yna efallai
y bydd eich gweithwyr yn gymwys i dderbyn cymorth
a ariennir gan Brosiect HELIX.

Canolfan Bwyd Cymru, Ceredigion:
gen@foodcentrewales.org.uk
01559 362230 www.foodcentrewales.org.uk

Math o gefnogaeth:

Canolfan Technoleg Bwyd, Ynys Môn: ftc@gllm.ac.uk
01248 383345 www.foodtech-llangefni.co.uk

Mae’r cymorth mae cwmnïau’n ei dderbyn yn dod o
dan y tri maes strategol sef arloesi, effeithlonrwydd a
strategaeth:

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Arloesi
Bwyd

ZERO2FIVE Canolfan Diwydiant Bwyd, Caerdydd:
ZERO2FIVE@cardiffmet.ac.uk
02920 416306 www.zero2five.org.uk

Academi Fusnes Gogledd Cymru
(NWBA)
Partneriaid cyflenwi:
Grŵp Llandrillo Menai,
Prifysgol Bangor,
Prifysgol Glyndŵr
Wrecsam
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Conwy, Gwynedd,
Dinbych, Ynys Môn

Beth mae’n ei gynnig:
Mae’r NWBA yn cefnogi twf busnes a chynaliadwyedd
trwy nodi a darparu hyfforddiant staff penodol yn
unol ag anghenion busnes.
Mae’r rhaglen yn dechrau gyda modiwl Dadansoddi
Busnes Strategol achrededig, a gynhelir gan uwch
aelod o’r busnes i ddadansoddi pob agwedd ar
y busnes i nodi bylchau sgiliau a rhwystrau eraill
i dwf. Gan weithio gyda mentor, bydd rhestr o
raglenni datblygu a rheoli sgiliau yn cael ei llunio,
wedi’i deilwra i anghenion staff, gyda hyfforddiant
yn canolbwyntio ar 7 thema graidd: Ariannol;
Strategaeth fusnes; Gwerthu a marchnata; Datblygu
pobl; Llywodraethu a moeseg; Gweithrediadau rheoli;
Cyfathrebu busnes.
Gellir cynnig llwybr cyflym i staff i fodiwlau hyfforddi
priodol ar ôl eu cymeradwyo.
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r NWBA wedi’i gynllunio ar gyfer busnesau sydd
wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru gydag uchelgais o
dwf, cynaliadwyedd neu gynllunio olyniaeth.

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Dim ond aelodau o staff sy’n gyflogedig ac sydd â
chymwysterau Lefel 3 neu uwch all gymryd rhan. Mae
Cam 1, y modiwl Dadansoddi Busnes Strategol yn cael
ei gynnal gan arweinydd busnes/penderfynwr.
Math o gefnogaeth:
Yn dibynnu ar faint y busnes, gallai gostyngiadau
o hyd at 70% fod ar gael ar gost hyfforddiant, diolch
i Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth
Cymru. Felly, costau gostyngol fesul cyfranogwr,
fesul modiwl, yw:
Micro/Bach <49 o staff: £150
Canolig 50-249 o staff: £200
Mawr >250: £250
Gwybodaeth bellach:
Cysylltwch â’ch partner lleol: www.nwba.ac.uk/

Cyflymu Cymru i Fusnesau

Partneriaid cyflenwi:
Busnes Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: parhaus
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth
cymorth busnes a ariennir yn llawn a all helpu
busnesau i fanteisio ar yr amrywiaeth o dechnolegau
digidol sydd ar gael trwy gael gafael ar gyngor,
gwybodaeth a chymorth ymarferol.
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn cynnig cyrsiau,
gweithdai, adolygiad gwefan a chyngor am ddim ar
sut y gall defnyddio technoleg ar-lein helpu busnesau
i arbed amser ac arian, cyrraedd mwy o gwsmeriaid,
symleiddio prosesau gwaith a thyfu refeniw.
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Busnesau bach a chanolig wedi’u lleoli yng Nghymru
ac sy’n masnachu ac wedi’u cofrestru gyda Thŷ’r
Cwmnïau neu HMRC ar hyn o bryd.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Gweler uchod.
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Math o gefnogaeth
Gweithdai busnes am ddim i ddysgu am ffyrdd
ymarferol o wneud y gorau o offer a thechnolegau
ar-lein.
Sesiwn cyngor un-i-un gyda Chynghorydd Busnes
Digidol i siarad am anghenion busnes a derbyn
cynllun pwrpasol. Adolygiad gwefan cwmni am
ddim i ddod o hyd i feysydd i’w gwella a chynyddu
gwelededd ar-lein ac ymwybyddiaeth cwsmeriaid.
Gwybodaeth bellach:
03332 408329
www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/
events

Rhaglen Prentisiaeth

Partneriaid cyflenwi:
Llywodraeth Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Mae prentisiaethau’n cael eu cynllunio o amgylch
anghenion y cyflogwr a gall helpu i drawsnewid
busnes drwy gynnig llwybr i ddod o hyd i dalent
newydd ffres. Mae prentisiaid yn gweithio ochr yn
ochr â gweithwyr profiadol i feithrin sgiliau ar y swydd,
tra’n derbyn hyfforddiant y tu allan gan ddarparwr
coleg neu hyfforddiant cymeradwy.
A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae busnesau yng Nghymru o bob maint yn gymwys.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Gall unrhyw un yng Nghymru sy’n 16 oed neu’n hŷn
wneud cais am brentisiaeth ac elwa ar y cyfleoedd
a gynigir. Mae dysgwyr 15 oed sydd wedi cyrraedd
oedran gadael ysgol statudol hefyd yn gymwys i
wneud cais, ac nid oes terfyn oedran uchaf.
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Math o gefnogaeth:
Mae’r busnes yn cynnwys cyflogau’r prentis ac mae
Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth gyda rhai o’r
costau hyfforddi.
Gwybodaeth bellach:
www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/skills-andtraining-programmes/apprenticeships
businesswales.gov.wales/skillsgateway/sites/
skillsgateway/files/documents/Apprenticeships_
Toolkit_for_Employers.pdf

Bio Arloesedd Cymru

Partneriaid cyflenwi:
Sefydliad y Gwyddorau
Biolegol, Amgylcheddol
a Gwledig (IBERS) a’r
Coleg Peirianneg ym
Mhrifysgol Abertawe
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Gyda ffocws ar feddwl ‘Economi Gylchol’, mae
hyfforddiant Bio Arloesedd Cymru wedi’i anelu at
‘ddarpar’ dechnegwyr, ymgynghorwyr, ymchwilwyr a
rheolwyr a’r rhai sydd yn y swyddi hyn yn bresennol,
sy’n gweithio drwy biblinellau bwyd a biotechnoleg:
o gynhyrchu deunydd crai, i brosesu a mireinio, i
ddatblygu cynnyrch, rheoli gwastraff a phrisio; neu’r
rhai sy’n dymuno symud i’r sectorau hyn.
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’n cynnig mynediad i hyfforddiant lefel uchel
i fusnesau ac unigolion yn y diwydiannau bwydamaeth a biotechnoleg yng Nghymru, er mwyn
eu helpu i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn wydn yn
economaidd.
Yw ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Mae’n cynnig mynediad i hyfforddiant lefel uchel
i fusnesau ac unigolion yn y diwydiannau bwydamaeth a biotechnoleg yng Nghymru, er mwyn
eu helpu i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn wydn yn
economaidd.
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Math o gefnogaeth:
Cyflwynir ein hyfforddiant mewn dull hyblyg sy’n
ymatebol i’r diwydiant sy’n galluogi myfyrwyr i
weithio trwy ddysgu o bell â chymorth i ddiweddaru
gwybodaeth dechnegol eu cwmni, ymgorffori
diwylliant ymchwil yn y gweithle a gweithio tuag
at gymwysterau ôl-raddedig wedi’u teilwra i
anghenion penodol y diwydiant.
Gwybodaeth bellach:
Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01970 823224
E-bost: BioInno@aber.ac.uk
www.bioinnovationwales.org.uk/

Cynllun Buddsoddi Busnes Gwledig –
Bwyd (RBISF)
Partneriaid cyflenwi:
Llywodraeth Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: 2020
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan
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Yr hyn mae’n ei gynnig:
Cyllid grant ar gyfer costau buddsoddi cyfalaf i brosiectau
sy’n gallu dangos fod marchnad hyfyw wedi cael ei nodi ar
gyfer eu cynnyrch. Rhaid i bob prosiect a gefnogir drwy’r
RBISF gyfrannu at Gynllun Gweithredu’r Strategaeth Fwyd
- Tuag at Twf Cynaliadwy: Cynllun Gweithredu ar gyfer y
Diwydiant Bwyd a Diod 2014 - 2020, gan gynnwys un neu
fwy o’r amcanion canlynol:
• hyrwyddo a datblygu sector bwyd a diod sy’n tyfu ac yn
fywiog yng Nghymru;
• parhau i ddatblygu delwedd gwyrdd yn seiliedig ar
ddulliau cynhyrchu cynaliadwy;
• datblygu cadernid ymhellach i mewn i’r diwydiant i
wrthsefyll newidiadau yn y farchnad;
• gyrru gwelliannau mewn diogelwch bwyd a diogelwch;
• hyrwyddo arloesedd technolegol yn y cynnyrch a’r
prosesau;
• darparu cyfleoedd gyrfa ar lefelau sgiliau amrywiol.
A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r cynllun yn agored i geisiadau o ystod eang o
fusnesau Micro a Bach sy’n gysylltiedig â phrosesu bwyd
a diod a gweithgynhyrchu megis:
• Unig fasnachwyr; Sefydliadau yn y sector gwirfoddol;
Cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus; Busnesau
sydd eisiau yn prosesu cynnyrch amaethyddol, ond nad
ydynt yn bodloni’r meini prawf ar gyfer Cynllun Buddsoddi
Busnes Bwyd; Busnesau newydd, gan gynnwys busnesau
cychwynnol.

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Amh
Math o gefnogaeth:
Mae’r RBISF yn cwmpasu costau buddsoddi cyfalaf
i gefnogi prosiectau sy’n cynnig buddiannau clir a
mesuradwy i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru ac yn
gallu dangos na fyddai’r prosiect yn mynd yn ei flaen heb
y grant. Mae’r cynllun yn ddewisol ac mae swm y grant a
gynigir yn ymwneud ag amgylchiadau unigol a byddai bob
amser yn isafswm sydd ei angen i ganiatáu i’r buddsoddiad
i fynd yn ei flaen.
Mae cymorth o dan y cynllun hwn yn cynnwys buddsoddiad
cyfalaf mewn gweithgareddau prosesu bwyd a diod ac
nid yw gweithgareddau gweithgynhyrchu yn gymwys
ar hyn o bryd o dan y Cynllun Buddsoddiad Busnesau
Bwyd. Uchafswm y gyfradd grant ar gyfer unrhyw brosiect
buddsoddi unigol yw 40% o gyfanswm y costau cymwys.
Y trothwy grant uchaf fesul menter ar gyfer unrhyw brosiect
unigol yw £50,000.
Gwybodaeth bellach:
RBISFood@gov.wales
gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/ruralbusiness-investment-scheme-food-guidance.pdf

Uwchsgilio@Waith

Partneriaid cyflenwi:
Coleg Caerdydd a’r Fro, Grŵp
NPTC, Coleg Gwent, Coleg y
Cymoedd, Coleg Pen-y-bont,
Y Coleg, Merthyr Tudful
Dyddiad gorffen y prosiect:
Gorffennaf 2023
Rhanbarth dan sylw:
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd
- Pen-y-bont, RCT, Caerffili,
Merthyr, Tudful, Blaenau
Gwent, Torfaen

Dwyrain Cymru - Trefynwy,
Casnewydd, Caerdydd,
Bro Morgannwg a Phowys
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Beth mae’n ei gynnig:
Hyfforddiant wedi’i dargedu at staff ar wahanol
lefelau o gymhwysedd sgiliau:
• Mae SO1 yn darparu hyfforddiant ar Lefel Mynediad
a Lefel 2 ar gyfer gweithwyr nad oes ganddynt
gymwysterau neu sydd â chymwysterau isel.
• Mae SO2 yn darparu hyfforddiant i weithwyr i
gynyddu eu sgiliau technegol neu sgiliau sy’n
benodol i swydd o Lefel 3 i Lefel 6.
Mae’r hyfforddiant yn cael ei arwain gan y galw, yn
canolbwyntio ar ofynion unigol y tîm ac yn cael ei
gyflwyno ar amser ac mewn lle sy’n gyfleus i’r busnes.
Bydd yr hyfforddiant yn helpu i sicrhau bod y gweithlu
yn meddu ar y sgiliau swydd-benodol sydd eu hangen
i feithrin twf, cynyddu cynhyrchiant a chynyddu elw.

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Nodir staff addas ar gyfer y rhaglen, a gweithredir
cynllun hyfforddi a fydd yn cynyddu sgiliau generig,
technegol a throsglwyddadwy ar bob lefel – o Lefel 1
i Lefel 6 – ar draws y gweithlu.

Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Dylai unrhyw fusnes - mawr neu fach - sy’n
gweithredu yn unrhyw un o’r ddau ranbarth fod
yn gymwys ar gyfer y rhaglen.
Fodd bynnag, mae rhai meini prawf cymhwysedd
penodol, felly er mwyn nodi’r opsiynau hyfforddi
gorau, fe’ch cynghorir i gysylltu â Busnes Cymru am
gyngor pellach.

Os oes cwrs penodol, mwy addas nad yw ar y rhestr
gymeradwy, gall busnesau wneud cais i bennu a oes
arian ar gael.

Math o gefnogaeth:
Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu hariannu’n rhannol, ond
bydd angen i fusnesau sy’n cymryd rhan dalu canran
o gost y cwrs o hyd. Mae lefel y buddsoddiad ar y cyd
yn dibynnu ar faint y busnes.
• cyflogwyr bach yn talu 30% o’r ffioedd hyfforddi
• cwmnïau canolig eu maint yn talu 40% o’r ffioedd
hyfforddi
• sefydliadau mawr yn talu 50% o’r ffioedd hyfforddi

Gwybodaeth bellach:
Ffoniwch Linell Gymorth Busnes Cymru ar
03000 6 03000
www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/skills-andtraining-programmes/workplace-skills/upskillingwork

Atal Gwastraff Bwyd

Partneriaid cyflenwi:
WRAP Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Mae WRAP Cymru yn helpu busnesau, cynghorau a
deiliaid tai i atal gwastraff, i ailgylchu mwy ac i arbed
arian.
Pa bynnag is-sector bwyd a diod yr ydych chi ynddo
a pha bynnag gam o’r daith atal gwastraff yr ydych
arni, mae gan WRAP Cymru yr adnoddau i helpu:
• Gweithgynhyrchwyr Bwyd a Diod Mawr
(Courtauld 2025)
• Busnesau Canolig (BCau) a Busnesau Bach
a Chanolig (BBaChau)
• Gwasanaeth Lletygarwch a Bwyd
• Y Sector Iechyd
• Ailddosbarthu Bwyd Dros Ben
• Gwastraff Bwyd Cartref
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae adnoddau WRAP Cymru yn rhad ac am ddim i
bob busnes ac maen nhw ar gael i’w lawrlwytho o:
www.wrapcymru.org.uk/food-waste-prevention
Gall cefnogaeth uniongyrchol i fusnesau fod yn
bosibl (gweler isod).

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Amh.
Math o gefnogaeth:
Gall cymorth uniongyrchol fod yn bosibl yn amodol
ar faint y busnes, yr ymyrraeth arfaethedig a’r effaith
debygol. Dylai busnesau sy’n credu y gallent leihau
gwastraff bwyd o ganlyniad i gymorth uniongyrchol
ac sy’n gallu darparu astudiaeth achos ar y
cyflawniad gysylltu â WRAP Cymru gan ddefnyddio’r
manylion isod.
Gwybodaeth bellach:
I ddarganfod sut y gallwn eich helpu ffoniwch ni ar
029 20 100 100
e-bostiwch cdf-admin@wrap.org.uk
www.wrapcymru.org.uk

Cywain

Partneriaid cyflenwi:
Menter a Busnes
Dyddiad gorffen y
prosiect: Hydref 2022
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Cymorth i helpu i ddatblygu cynnyrch neu farchnadoedd
newydd ar gyfer cynnyrch amaethyddol sylfaenol
neu bysgodfeydd, ac ychwanegu gwerth at y sector
amaethyddol drwy gydweithredu drwy:

Cyflwynir Cywain drwy dri ffrwd gwahanol:

• Ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd
• Hwyluso cydweithio rhwng cynhyrchwyr, proseswyr
a manwerthwyr
• Cyngor arbenigol, gwybodaeth a mentora
• Dosbarthu

CLYSTYRU: Targedu mwy o fusnesau sefydledig
sy’n awyddus i hybu twf busnes drwy rwydweithio
a chydweithio. Mae clystyru yn ymwneud â chreu
grŵp o fusnesau o’r un anian i gynyddu cynhyrchiant,
ysgogi arloesedd ac ysgogi busnesau newydd.

A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r holl fusnesau newydd, micro a BBaCHau yn y
sector bwyd a diod yn gymwys.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Amh
Math o gefnogaeth:
Mae pob busnes cymwys yn cwblhau Arolwg
Diagnostig Arloesi Twf Busnesau Bwyd a Diod
gan ddarparu mesur clir o berfformiad cyfredol a
photensial meincnodi ar gyfer twf, a fydd yn arwain
at lwybrau atgyfeirio o fewn y rhaglen.
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MICRO: Gweithio’n benodol gyda busnesau newydd
a busnesau ar raddfa fawr i ddatblygu gweledigaeth
a gallu, ychwanegu gwerth at gynhyrchion, gwella
gwerthiant a thargedu marchnadoedd newydd.

CRAIDD: Ar gyfer busnesau sy’n awyddus i wybod
am y newyddion a’r datblygiadau diweddaraf
yn y diwydiant, gyda mynediad i weithdai llawn
gwybodaeth, digwyddiadau a gwybodaeth am y
farchnad.
Gwybodaeth bellach:
I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â
01745 770036 neu cywain@menterabusnes.co.uk
www.menterabusnes.co.uk/en/cywain

Y Gronfa Datblygu Sgiliau

Partneriaid cyflawni:
Grŵp Colegau NPTC
Group of Colleges
Dyddiad gorffen y
prosiect: 31/08/2019
(aros am fanylion
estyniad)
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan
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Yr hyn mae’n ei gynnig:
I gefnogi pobl sy’n gwella eu sgiliau a chyfleoedd
gwaith mewn amryw o feysydd blaenoriaeth.
A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Ydy, mae’r prosiect yn agored i’r cyflogedig a’r
di-waith.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Ydyn - rhaid bod dros 16 mlwydd oed.
Math o gefnogaeth:
Mynediad i gyrsiau am ddim.
Gwybodaeth bellach:
08000 132544
www.nptcgroup.ac.uk/business

Busnes Cymru

Partneriaid cyflenwi:
Llywodraeth Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Beth mae’n ei gynnig:
Gwasanaeth am ddim sy’n darparu cymorth diduedd,
annibynnol a chyngor i bobl sy’n dechrau, rhedeg a
datblygu busnes yng Nghymru.
Gyda chanolfannau rhanbarthol ledled Cymru, rydym
yn cynnig cymysgedd o gymorth ar-lein ac wyneb yn
wyneb, yn ogystal â gweithdai hyfforddiant a chyngor
arbenigol.

Cymorth arbenigol pellach yn y meysydd canlynol:
• Adnoddau Dynol
• Masnach Ryngwladol
• Tendro
• Cynaliadwyedd
• Sgiliau a hyfforddiant

A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r gwasanaeth ar gael i fusnesau bach a chanolig
yng Nghymru.

Gwybodaeth bellach:
Rhif Llinell Gymorth 03000 6 03000
www.businesswales.gov.wales/

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r gwasanaeth ar gael i fusnesau bach a chanolig
yng Nghymru.
Math o gefnogaeth:
Cymorth cychwynnol a thwf gan gynnwys cymorth
gyda chynllunio busnes, rhagolygon ariannol,
marchnata, brandio, cyflogi staff, cyrchu cyllid
a chynllunio ar gyfer twf.
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Gweithdai cychwyn a thwf wedi’u hariannu’n llawn.

Gyrfa Cymru

Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh

Beth mae’n ei gynnig:
Mae Gyrfa Cymru yn cynnig cyngor ac arweiniad
diduedd am yrfaoedd ym mhob sector, gan gynnwys
y diwydiant bwyd a diod. Gall ein Cynghorwyr Gyrfa
drafod y gwahanol rolau swydd a’r sgiliau sydd eu
hangen i weithio yn y diwydiant a’ch cefnogi chi i
ddod o hyd i gyfleoedd hyfforddi.

Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Ar gael i bawb.

Partneriaid cyflenwi:
Gyrfa Cymru Careers
Wales

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Ar gael i bawb.
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Math o gefnogaeth:
Cyngor ar-lein am ddim a mynediad at gynghorwyr
gyrfaoedd dros y ffôn.
Gwybodaeth bellach:
0800 028 4844
Gwefan Gyrfa Cymru
www.careerswales.com /
Gyrfaoedd mewn Arlwyo a Lletygarwch
www.careerswales.com/ên/careersearch/search?jobTitleId=10102
www.protect-eu.mimecast.com/s/
M3r3CPZ5SvgA31uzqCxq?domain=careerswales.com

Rhwydwaith Clwstwr Bwyd a Diod

Partneriaid cyflawni:
Bwyd a Diod Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Cymru gyfan

Yr hyn mae’n ei gynnig:
Mae’r Clystyrau Bwyd a Diod yn cynnig cyfleoedd
rhwydweithio anffurfiol ag eraill mewn diwydiant,
yn ogystal â seminarau, gweithdai a sesiynau
gwybodaeth, i fanteisio i’r eithaf ar ddatblygu ar
y cyd.

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Fel uchod.

I ddechrau, mae Llywodraeth Cymru, gan weithio
gyda’r sectorau bwyd a diod, wedi sefydlu tri phrif
grŵp clwstwr - Clwstwr Bwyd Môr, Clwstwr Bwyd Da a
Chlwstwr Nutri Cymru - ac ers hynny mae’r cysyniad
wedi tyfu i gynnwys y Clwstwr Mêl, Clwstwr Datblygu
Diodydd, y Clwb Allforio, a’r Clwstwr Busnes Effaith
Uchel.

Gwybodaeth bellach:
03000 6 03000
www.businesswales.gov.wales/foodanddrink/casestudies/food-and-drink-clusters

A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae aelodaeth o Clwstwr Bwyd a Diod yn agored i
bawb sy’n gweithio yn y sector gan ddibynnu ar y
math.
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Math o gefnogaeth:
Cyfleoedd rhwydweithio anffurfiol, seminarau a
drefnir a digwyddiadau gweithdy.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Partneriaid cyflenwi:
Busnes Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Amh
Rhanbarth dan sylw:
Pob rhanbarth o Gymru:
•	Partneriaeth Sgiliau
Ranbarthol Gogledd
Cymru
•	Partneriaeth Dysgu,
Sgiliau ac Arloesi De
Ddwyrain Cymru
•	Partneriaeth Dysgu a
Sgiliau Rhanbarthol
De-orllewin a
Chanolbarth Cymru
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Beth mae’n ei gynnig:
Mae Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol (RSP) yn
gyfrifol am ddadansoddi heriau economaidd a
meysydd twf tebygol i nodi’r sgiliau sydd eu hangen
yn y gweithlu.

Mae’r adroddiadau hyn ar gael i bob defnyddiwr hefyd.
Adroddiad LMI Rhanbarthol - Gogledd Cymru
Adroddiad LMI Rhanbarthol - De-ddwyrain Cymru
Adroddiad LMI Rhanbarthol - De-ddwyrain

Maen nhw’n cynhyrchu Cynlluniau Cyflogaeth a
Sgiliau Rhanbarthol i ddadansoddi a dylanwadu ar
ddarpariaeth sgiliau yn seiliedig ar angen economaidd
rhanbarthol, i gefnogi twf a phrosiectau seilwaith
allweddol ym mhob rhanbarth.

Gwybodaeth bellach:
Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol Gogledd Cymru:
SianLloydRoberts@gwynedd.llyw.cymru
www.northwaleseab.co.uk/jobs-and-skills/regionalskills-partnership

A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael ym mhob
ardal partneriaeth, gyda gwahanol feini prawf
cymhwyster.

Partneriaeth Dysgu, Sgiliau ac Arloesi De Ddwyrain
Cymru: huw.wilkinson@newport.gov.uk
www.cardiffcapitalregion.wales/sector/skillspartnership/

Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Mae gwahanol fathau o gymorth ar gael ym mhob
ardal partneriaeth, gyda gwahanol feini prawf
cymhwyster.
Math o gefnogaeth:
Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu set o
dri Adroddiad Gwybodaeth am y Farchnad Lafur
Rhanbarthol i ddarparu’r partneriaethau gyda set
gyson o wybodaeth am y farchnad lafur craidd (LMI)
ar gael i seilio eu Cynlluniau Cyflogaeth a Sgiliau
Rhanbarthol arno.

Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol De Orllewin a
Chanolbarth Cymru: jelewis@carmarthenshire.gov.uk
www.rlpsww.org.uk/
www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/skillsdevelopment/regional-skills-partnerships
www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/regionalskills-partnerships a Chanolbarth Cymru

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd

Partneriaid cyflenwi:
Llywodraeth Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: 2020
Rhanbarth dan sylw:
ledled Cymru

Beth mae’n ei gynnig:
Cymorth grant i helpu cynhyrchwyr cynradd
cynhyrchion amaethyddol yng Nghymru i ychwanegu
gwerth at eu hallbynnau trwy ddarparu cefnogaeth
i’r busnesau hynny sy’n gwneud gweithgareddau
prosesu cam cyntaf a / neu ail gam. Mae hefyd wedi’i
gynllunio i wella perfformiad a chystadleuydd y
busnesau hynny; ymateb i alw defnyddwyr; i annog
arallgyfeirio ac i nodi, manteisio a gwasanaethu
marchnadoedd newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg.
Mae’r CBBB yn cynnwys buddsoddiadau cyfalaf
mewn offer prosesu ynghyd â rhai costau cysylltiedig.
Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod marchnad hyfyw
wedi’i nodi ar gyfer eu cynnyrch (cynhyrchion) ac
na fyddai’r prosiect yn mynd rhagddo heb y grant.
A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae’r cynllun yn agored i geisiadau gan ystod eang
o fusnesau sy’n ymwneud â phrosesu cynhyrchion
amaethyddol yn sylfaenol a / neu eilaidd, fel:
• Unig fasnachwyr
• Sefydliadau’r sector gwirfoddol
• Cwmnïau cyfyngedig preifat a chyhoeddus

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

• Busnesau fferm sydd am brosesu eu cynhyrchion
amaethyddol eu hunain
• Busnesau newydd, gan gynnwys busnesau newydd
gychwyn.
Mae Micro, Mentrau bach neu Ganolig yn flaenoriaeth
arbennig ar gyfer cymorth.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Amh
Math o gefnogaeth:
Uchafswm y trothwy grant fesul menter ar gyfer
unrhyw brosiect buddsoddi unigol yw £5,000,000,
a’r isafswm yw £2,400. Mae’r cynllun yn ddewisol
a byddai swm y grant a gynigir yn berthnasol i
amgylchiadau unigol a byddai bob amser yn isafswm
angenrheidiol i ganiatáu i’r buddsoddiad fynd yn ei
flaen.
Gwybodaeth bellach:
foodBIS@Wales.gsi.gov.uk
llyw.cymru/sites/default/files/publications/2018-09/ycynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-bwyd-canllawiau.
pdf

Prosiect Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr
a Gweithwyr (SEE)
Partneriaid cyflenwi:
Coleg Cambria a
WEA Cymru
Dyddiad gorffen y
prosiect: Tan Ionawr
2020
Rhanbarth dan sylw:
Conwy, Gwynedd,
Ynys Môn, Sir y Fflint,
Sir Ddinbych a Wrecsam

Beth mae’n ei gynnig:
Bydd y prosiect £16.2m Sgiliau ar gyfer Cyflogwyr a
Gweithwyr (SEE) yn darparu rhaglenni hyfforddiant
wedi’u targedu at fusnesau mewn sectorau allweddol
ar draws Gogledd Cymru. Nod y prosiect yw cefnogi
7,000 o weithwyr ar draws y rhanbarth a fydd yn
helpu i ddatblygu sgiliau allweddol sydd eu hangen i
ddatblygu’r economi ranbarthol. Bydd y cyrsiau sydd
ar gael ar gyfer rhaglenni hirach yn bennaf fel cyrsiau
NVQ gyda ffocws ar y sectorau blaenoriaeth sef Ynni,
Gweithgynhyrchu, Bwyd a Ffermio, Twristiaeth a
Hamdden Awyr Agored, Digidol a TGCh. Bydd hefyd
ystod eang o gyrsiau ar gyfer sectorau sy’n bwysig yn
lleol fel Gofal, Manwerthu ac Adeiladu.
A yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
•	Unig Fasnachwyr, Busnesau Micro, Bychan,
Canolig a Mawr
•	Y Sector Preifat neu’r Sector Cyhoeddus
(sectorau blaenoriaeth yn unig)
• Wedi’u cofrestru yng Ngogledd Cymru
• Cadarnhad Cofrestru TAW gan Gyllid a Thollau
EM (hunangyflogedig)

SGILIAU BWYD CYMRU
FOOD SKILLS CYMRU

A yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
• O leiaf 16 oed
• Gweithwyr cyflogedig cwmni cymwys (copi
slipiau cyflog)
•	Ddim yn derbyn unrhyw gyllid Llywodraeth arall
ar gyfer yr un hyfforddiant
• Yr hawl i fyw a gweithio yn y DU
• Nid oes rhaid byw yng Ngogledd Cymru
Math o gefnogaeth:
Mae’r cyllid sydd ar gael yn amrywio rhwng 50 a 70%
o ffioedd cyrsiau ac yn dibynnu ar y math o gwrs a
nifer y gweithwyr yn eich sefydliad.
Ar gyfer cyrsiau sy’n para mwy na dwy flynedd, dim
ond dwy flynedd gyntaf yr hyfforddiant a warantir
ar hyn o bryd. Mae rhestr o gyrsiau ar gael yma:
www.gllm.ac.uk/busnes/see/
Gwybodaeth bellach:
08445 460 460
www.busnes@gllm.ac.uk

Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2

Partneriaid cyflenwi:
Coleg Gwyr, Abertawe
(Partner Arweiniol), Coleg Sir
Benfro, Coleg Sir Gar, Grŵp
Colegau Castell-nedd, Port
Talbot, Coleg Ceredigion
Dyddiad gorffen y
prosiect: Ar hyn o bryd
ac yn amodol ar newid:
SO1 - Awst 2021
SO2 - Tachwedd 2020
Rhanbarth dan sylw:
De-orllewin Cymru – ond yn
gallu cyflawni unrhyw le o
fewn yr ardal Cydgyfeirio,
gydag awdurdod o
Brosiectau’r De Ddwyrain
a Gogledd Cymru.
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Beth mae’n ei gynnig:
Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 yn helpu cyflogwyr
i wella sgiliau eu staff, fel eu bod yn gallu adnabod
cyfleoedd newydd yn y farchnad, gallu adnabod newid
fel cyfle – nid bygythiad, a bod â’r wybodaeth i yrru
drwy dwf busnes parhaus. Drwy:
• Oresgyn unrhyw heriau penodol i recriwtio a’r farchnad
lafur drwy godi sgiliau technegol a sgiliau penodol i’r
swydd oddi mewn.
• Rhoi sylw i’r bwlch sgiliau a sicrhau bod y gweithrediad
cyfan yn fwy cynhyrchiol o’r brig i’r gwaelod.
• Uwchsgilio aelodau o’r tim nad ydynt yn ddigon
cymwys a / neu sy’n tanberfformio.
• Diweddaru sgiliau sy’n bodoli eisoes er mwyn sicrhau
bod sgiliau’r holl staff yn parhau’n berthnasol i
anghenion y busnes.
• Ysbrydoli, cymell a darparu fframweithiau cynnydd
gyrfa glir ar gyfer staff.
Yw fy musnes yn gymwys i gael cymorth?
Mae Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 ar gael i fusnesau sy’n
gweithredu ar draws De Orllewin Cymru. Ond yn gallu
cyflenwi unrhyw le o fewn yr ardal Cydgyfeirio, gydag
awdurdod o Brosiectau’r De Ddwyrain a Gogledd Cymru.
Yw fy ngweithwyr yn gymwys i gael cymorth?
Mae cymorth yn cael ei rannu’n ddwy gangen:
• Mae S01 yn targedu staff heb unrhyw gymwysterau
neu gydag ychydig o gymwysterau ac mae’n anelu i’w
helpu i hyfforddi hyd at Lefel 2.

•M
 ae S02 wedi’i ddylunio i helpu a datblygu staff sy’n
gofyn am sgiliau lefel uwch mewn sgiliau technegol a
swydd-benodol i hyfforddi at Lefel 3 ac uwch.
Math o gefnogaeth:
Mae’r hyfforddiant yn cael ei arwain gan y galw, yn
canolbwyntio’n llwyr ar ofynion yr unigolion a’r tîm, ac
yn cael ei gyflwyno mewn amser a man sy’n gyfleus i’r
busnes.
Bydd staff addas yn cael eu nodi ar gyfer y rhaglen,
a bydd cynllun hyfforddiant yn cael ei roi ar waith i
gynyddu sgiliau generig, technegol a throsglwyddadwy
ar bob lefel - o Lefel Mynediad 1 i Lefel 6 - ar draws y
gweithlu.
Mae rhaglenni hyfforddi’r gweithlu yn cael eu cyflwyno
yn y gweithle ac mae cyflogwyr yn gallu manteisio
ar gost llai yr hyfforddiant sy’n dibynnu ar faint y
cwmni - yn fach, canolig neu’n fawr byddant yn derbyn
gostyngiad o 50%, 40% neu 30% mewn costau
hyfforddiant.
Gwybodaeth bellach:
Ffoniwch Llinell Gymorth Busnes Cymru ar
03000 6 03000
www.businesswales.gov.wales/skillsgateway/
skills-and-training-programmes/workplace-skills/
skillsindustry-2
www.skillsforindustry.co.uk/

Os ydych chi’n fusnes / cyfadran addysg / darparwr sy’n cefnogi unrhyw raglenni
ariannu sydd wedi’u hanelu at hyfforddi’r diwydiant gweithgynhyrchu bwyd a diod
Cymreig a hoffech gael eich cynnwys ar y map cymorth cyllid cysylltwch â ni ar
01982 552646 neu wales@lantra.co.uk
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I ddysgu mwy, cysylltwch â ni yn
foodskills.cymru

