Undeb Ewropeaidd
Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop
Buddsoddi yn ein Dyfodol Cyffredin
Rhaglen Gydweithio draws genedlaethol Ardal yr Iwerydd 2014-2020
Arolwg Ymgynghoriad Cyhoeddus
Iaith yr holiadur
Cyn ateb yr holiadur hwn, darllenwch yn ofalus y ddogfen “Rhaglen Gydweithio
draws genedlaethol Ardal yr Iwerydd 2014-2020: Crynodeb ar gyfer Ymgynghoriad
Cyhoeddus”

A. Pwy ydych?
A.1 –Sefydliad
Cyfoeth Naturiol Cymru
A.2 –Gwlad

Cymru

A.4. Person a holwyd
Colette Price
A. 3 –Math o sefydliad

Awdurdod cenedlaethol
A.5 – Ebost

colette.price@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
A.6 – Ffôn

441248385494

B. Strategaeth y Rhaglen Gydweithredu

Os gwelwch yn dda, rhowch eich barn ar adran 1 gan ddisgrifio Strategaeth y Rhaglen

Ydi Nac ydi
B.1 - A yw Strategaeth y Rhaglen sy’n cael ei disgrifio yn adran 1 yn cyfateb i heriau
Ardal yr Iwerydd ac anghenion rhanddeiliaid?
B.2- Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw awgrymiadau er mwyn gwella diagnosis yr
anghenion sy’n cael eu disgrifio yn adran 1.1:
B.3- Os gwelwch yn dda, rhowch unrhyw awgrymiadau er mwyn gwella Strategaeth
y Rhaglen sy’n cael ei disgrifio yn adran 1.2:
C. Amcanion Penodol y Rhaglen

Os gwelwch yn dda, rhowch eich barn am yr Amcanion Penodol sy’n cael eu disgrifio
yn adran 2

Ydynt Nac ydynt

C.1 - A yw’r Amcanion Penodol sy’n cael eu disgrifio yn adran 2 yn cyfateb i heriau
Ardal yr Iwerydd ac anghenion rhanddeiliaid?
C.2 - Ar gyfer pob Amcan Penodol, rhowch unrhyw awgrym sy’n ymwneud â’r
canlyniadau a geisir a’r math a’r enghreifftiau o gamau gweithredu a ddisgrifir yn
adran 2:
1.1 Gwella gallu i arloesi drwy gydweithio i feithrin yr awydd i gystadlu

Cryfhau’r broses o drosglwyddo canlyniadau arloesi i hwyluso ymddangosiad
cynhyrchion, gwasanaethau a phrosesau newydd
2.1 Meithrin ynni
adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon
2.2 Meithrin twf gwrdd, eco-arloesi ac effeithlonrwydd amgylcheddol
3.1 Cryfhau systemau rheoli peryglon
4.1 Gwella gwarchodaeth bioamrywiaeth a datblygu gwasanaethau ecosystemol
4.2
Gwella asedau naturiol a diwylliannol i symbylu datblygiad economaidd

D. Perthnasedd Rhaglen Ardal yr Iwerydd 2014-2020 ar gyfer eich sefydliad chi

Os gwelwch yn dda, disgrifiwch ddiddordeb eich sefydliad yn achos Rhaglen
Ardal yr Iwerydd 2014-2020
D.1 Ydych chi’n bwriadu cymryd rhan yn Rhaglen Ardal yr Iwerydd 2014-2020?
Ydw

Nac ydw

D.1.1 - Fel partner arweiniol
D.1.2 – Fel partner
D.1.3 – Fel partner cysylltiol
D.1.4 – Fel defnyddiwr canlyniadau’r prosiect
D.2 – Os gwelwch yn dda cyfeiriwch feysydd diddordeb ar gyfer cyfranogiad posibl
eich sefydliad a syniadau am brosiectau i’w defnyddio yn y dyfodol, gan grybwyll yr
Amcanion Penodol perthnasol.
Byddai ein meysydd diddordeb ar gyfer cyfraniad posibl yn ymwneud â 2.1 Meithrin
ynni adnewyddadwy a defnyddio ynni’n effeithlon, 2.2 Meithrin twf gwrdd, ecoarloesiad ac effeithlonrwydd amgylcheddol, 4.1 Gwella gwarchodaeth bioamrywiaeth
a datblygu gwasanaethau ecosystemol a 4.2 Gwella asedau naturiol a diwylliannol i
symbylu datblygiad economaidd. Byddai gennym ddiddordeb yn benodol mewn
cyfrannu ar gyfer prosiectau mewn perthynas â’r amgylchedd arfordirol a morol sydd
mor bwysig i ddatblygiad Ardal yr Iwerydd

