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Croeso cynnes iawn i hyn, ein
pedwerydd Gwobrau Ynni Gwyrdd
Cymru.
Peidiwch byth â gadael i ni ddweud
wrthym am ein sector mai heb
heriau ydyw  neu annisgwyl. Mewn
byd lle mae gwynt ar y tir yn
ymddangos yn ffafrio fel generadur
cost isaf ac mae ynni cymunedol ar
y gweill, mae gennym gapiau prisiau ynni, materion grid,
technoleg 'blockchain' a llu o faterion gwleidyddol, technegol a
pholisi eraill i gydfynd â hwy .
Nid oes unrhyw annisgwyl, fodd bynnag, yn amrywiaeth ac
ansawdd y cyflwyniadau ar gyfer ein gwobrau blynyddol. Mewn
sesiwn beirniadu anodd, roedd yn rhaid inni benderfynu rhwng
nifer o enillwyr teilwng posibl. Gobeithiwn y byddwch chi'n
mwynhau clywed pam wnaethom ni wneud ein penderfyniadau.
Rydym wrth ein bodd eich bod wedi ymuno â ni heddiw i
ddathlu rhagoriaeth ar draws yr holl ystod o dechnolegau a
sectorau yng Nghymru. Ar adegau o ansicrwydd  a chyfle 
mae'n galonogol gweld bod ein cydweithwyr yn y sector ynni
entrepreneuraidd yn parhau i wneud y bob dydd, yn rhagorol.

David Clubb
Cyfarwyddwr

RenewableUK Cymru
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Trefn y digwyddiad
12.00
Diodydd cyn cinio
Noddi gan

12.50
Gwesteion yn heistedd ar gyfer cinio
Croeso
Cinio
14.30
Cyflwynio'r gwobrau
15.30
Digwyddiad yn cau
Mae Freshwater yn ymgynghoriad cyfathrebiadau
integredig sydd wedi ennill gwobrau amlwobr. Gyda
swyddfeydd yng Nghaerdydd a Llundain, mae gan
Freshwater record olrhain enghreifftiol o'i chyflenwi ar gyfer
ei gleientiaid ledled y DU, gyda phrofiad penodol yn y
sector ynni.
www.freshwateruk.com
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Bwydlen
Cawl traddodiadol a chaws tatws (v) a chaws pob
fach

Llafn pluen braenog o wartheg Duon Cymreig,
nionyn carameliedig, tatws mwnc, moron wedi'u
rhostio â mêl a brocoli coesyn ifanc, jws gwin coch
Amgen llysieuol
Llysiau wedi'u rhostio a wellington madarch, â
chwmpotyn winwnsyn coch a tatws wedi'u stwnsh â
chermon, saws gwin coch

Cacen caws vanilla wedi'i bobi gyda saws caramel
wedi'i halltu

Rhestr Win
Gwyn
Le Coste Trebbiano di Romagna Poderi dal Nespoli
Coch
Fico Grande Sangiovese di Romagna Poderi dal
Nespoli
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Terfynwyr Cyfraniad i Sgiliau a Hyfforddiant
Dathlu yr unigolyn, cwmni neu sefydliad sydd wedi gwneud y cyfraniad
mwyaf i ddatblygu'r gweithlu ynni adnewyddadwy ar gyfer Cymru, yn awr
neu yn y dyfodol

Grŵp Cynefin
Mae Prosiect Warden Ynni Cymunedol Cynefin wedi bod yn rhedeg ers
2011. Mae'n darparu lleoliadau gwaith â thâl i bobl sydd y tu allan i'r
farchnad lafur, sydd wedyn yn gweithio gyda phreswylwyr mewn
cymunedau difreintiedig i leihau costau ynni ac allyriadau carbon trwy
gyngor ynni gwybodus.

Safety Technology
Mae Safety Technology yn BBaCh yng Nghymru gyda chyrhaeddiad byd
eang. Mae'r cwmni'n darparu hyfforddiant ar gyfer technegwyr tyrbinau sydd
wedi helpu ymadawyr milwrol i fynd i'r sector, ac yn darparu cyrsiau ledled y
DU ac yn UDA.

Dosbarth gweithredol SPECIFIC
Mae'r Ystafell Ddosbarth Weithgar yn cynnwys labordy ac ystafell ddosbarth
ac fe'i defnyddir ar gyfer addysgu myfyrwyr. Bydd hefyd yn cael ei fonitro'n
agos, gan alluogi ymchwilwyr i brofi a dilysu perfformiad adeiladu mewn
cyfleuster addysg a gweld sut mae defnyddwyr yn rhyngweithio â
thechnoleg.
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Terfynwyr Cymryd Rhan yn y Gymuned
Mae'r wobr hon yn cydnabod cwmni neu sefydliad a all brofi ei fod yn
gweithio gyda'r gymuned. Gallai fod yn ddatblygwr ynni a all ddangos
ymwneud â chymuned leol a chymorth fel rhan o brosiect. Neu gall fod yn
brosiect neu fenter ynni adnewyddadwy sydd wedi'i arwain gan gymuned.

Ynni Teg
Ein cenhadaeth yw helpu Cymru i ddatblygu dyfodol ynni glân, lliniaru'r
newid yn yr hinsawdd trwy osod ynni adnewyddadwy, a gwneud hyn mewn
modd teg a democrataidd trwy ledaenu'r perchnogaeth a'r manteision ar
draws y gymuned.

Awel Coop
Mae Awel yn Gymdeithas Budddal Cymunedol sy'n berchen ar ddau dyrbin
gwynt Enercon 2.35MW ar Mynydd y Gwrhyd, 20 milltir i'r gogledd o
Abertawe. Defnyddir elw i gefnogi elusen leol Awel Aman Tawe wrth fynd i'r
afael â thlodi tanwydd a datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy eraill.

Egni Coop
Mae Cydweithredol Egni yn datblygu ynni'r haul ar adeiladau cymunedol
yng Nghymru. Drwy wneud hynny, rydym yn cynhyrchu ynni glân, rydym yn
galluogi prosiectau cymunedol i fod yn fwy sefydlog yn ariannol, ac rydyn
ni'n rhoi cyfle i bobl roi eu harian tuag at ddyfodol mwy cynaliadwy.
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Cyflawnwyr Terfynol Datblygu Cadwyn Gyflenwi
Mae'r wobr hon yn tynnu sylw at y cwmni sydd wedi cyfrannu fwyaf at y
gadwyn gyflenwi ynni adnewyddadwy yng Nghymru dros y flwyddyn
ddiwethaf, gyda enwebiadau'n croesawu gan gyflenwyr, datblygwyr a
busnesau ac asiantaethau ategol.

Pinpoint Manufacturing
Sefydlwyd Pinpoint yn 2006 ac mae bellach yn cyflogi 14 o bobl yn ardal
Abertawe. Mae eu rhwydwaith cyflenwyr yn ymestyn ar draws y DU a
gweddill yr UE, ac mae ganddynt enw da am hyblygrwydd a dibynadwyedd
o safon uchel.

Tidal Lagoon Power
Mae morlyn y llanw yn asedau seilwaith amlbiliwn, biliwn biliwn, sy'n gallu
adfywio rhanbarth cyfan. Bydd y prosiectau'n cael eu hadeiladu o fwyafrif
cynnwys y DU. Bydd arbenigedd peirianneg tyrbin a pheirianneg Prydain yn
ganolog i ddiwydiant bydeang newydd, gan greu a chynnal miloedd o
swyddi medrus yn y gadwyn gyflenwi dur a gweithgynhyrchu yn y DU.
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Terfynwyr Defnydd Orau o Ynni Adnewyddadwy yn y
Sector Cyhoeddus
Mae'r wobr hon yn cydnabod sefydliad sydd wedi gwneud y gorau i ddatblygu
ynni adnewyddadwy yn y sector cyhoeddus. Gallai fod yn sefydliad sector
cyhoeddus fel awdurdod lleol, ysgol neu goleg, sefydliad y GIG neu gorff
Llywodraeth canolog. Gallai hefyd fod yn gwmni sydd wedi gweithio gyda
sefydliad sector cyhoeddus i ddatblygu prosiect adnewyddadwy.

Fferm Solar Oak Grove
Mae fferm solar 5MW Cyngor Sir Fynwy yn esiampl o gyflenwi da'r cyhoedd
trwy ynni adnewyddadwy, ac yn dyst i reoli prosiectau rhagorol yn y sector.

Cartrefi Dinas Casnewydd
Yn 2015 dechreuodd Casnewydd City Homes adeiladu canolfan ynni
biomas i integreiddio â'r cynllun gwresogi cartref cartref 900 presennol yn
Duffryn. Mae'r ganolfan ynni'n cynnwys boeler sglodion pren 2,500kW gyda
storfa thermol o 50,000 litr.

Swansea Community Energy & Enterprise Scheme
Mae Swansea Community Energy & Enterprise Scheme yn Gymdeithas
Budddal Cymunedol a sefydlwyd i ariannu a rheoli gosodiadau ynni
adnewyddadwy sy'n eiddo i'r gymuned yn Ninas a Sir Abertawe.
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Eiriolwr Eithriadol  Sefydliad
Noddi gan Knights Brown

Mae Knights Brown yn gontractwr rhagweithiol, sy'n
canolbwyntio ar gwsmeriaid, sy'n benderfynol o
ddarparu darpariaeth ardderchog. Gyda throsiant
uwchlaw £ 85 miliwn, mae'n gweithredu nifer o
brosiectau amrywiol.
Mae'n angerddol dros ynni adnewyddadwy, mae'n credu
bod technolegau glân yn allweddol i ddyfodol
gwyrddach. Mae contractwr blaenllaw yn y gwynt ar y tir
yn y DU, wedi gweithredu 150 o brosiectau sector, gan
ddarparu 400MW.
Ei nod yw bod yn 'gontractwr o ddewis' ar gyfer dylunio
ac adeiladu'r Balance of Plant (BoP), prosiectau sy'n
amrywio o seiliau unigol i'r BoP ar gyfer cynllun 22
tyrbin.
Wedi'i leoli yng Nghymru, mae gan ei staff cymwys hyd
at 16 mlynedd o brofiad yn y sector, gan sicrhau
gwasanaeth 'y tro cyntaf'.
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Terfynwyr Eiriolwr Eithriadol  Sefydliad
Mae'r wobr hon wedi'i anelu at sefydliad sydd wedi hyrwyddo'r gymuned yn
angerddol rhinweddau ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac wedi newid
natur yn llwyddiannus o'r ddadl. Byddant hefyd wedi hyrwyddo Cymru fel
arweinydd posibl yn y sector ynni adnewyddadwy. Fel arall, gallai hyn fod yn
sefydliad sydd wedi sicrhau bod busnesau mewn rhannau eraill o'r DU yn
ymwybodol o gryfderau Gymru  helpu i ddenu buddsoddiad a swyddi
newydd.

Sharenergy
Fel aelod o sylfaenydd Renew Wales, mae Sharenergy yn ymroddedig i
gefnogi prosiectau ynni cymunedol ledled y DU, ac mae wedi gweithio gyda
nifer o brosiectau llwyddiannus yng Nghymru.

Ynni Morol Cymru
Mae Ynni Morol Cymru yn anelu at creu diwydiant ynni morol cynaliadwy,
ffyniannus ac amrywiol, sy'n gweithredu o fewn gallu cario yr ardal a
gwneud cyfraniad sylweddol i economi carbon isel.

Wales & West Utilities
Mae Wales & West Utilities wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn dyfodol ynni
gwyrdd. Mae'r buddsoddiad yn cynnwys gweithio ar nifer o brosiectau
arloesol yng Nghymru i archwilio sut y bydd ein systemau ynni yn addasu
ac yn esblygu i ymgorffori ynni adnewyddadwy a storio.

#greenenergywales

11

Prosiect Ynni Adnewyddadwy Eithriadol
noddi gan Lywodraeth Cymru

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw i Gymru fod yn
ffyniannus ac yn ddiogel, yn iach ac yn weithgar,
uchelgeisiol a dysgu, ac yn unedig ac yn gysylltiedig.
Mae adnoddau naturiol Cymru yn darparu digonedd o
gyfleoedd i gefnogi'r newid i economi carbon isel. Mae
Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i weithio mewn
partneriaeth i gyflawni ei huchelgais ynni mewn ffyrdd
sydd o fudd i bobl a busnesau Cymru, yn awr ac yn y
tymor hir.

www.wales.gov.uk/energy
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Terfynwyr Prosiect Ynni Adnewyddadwy
Eithriadol
Mae'r wobr hon yn cydnabod prosiect ynni adnewyddadwy neu osodiad
sydd o safon eithriadol o uchel. Gallai enwebai gynnwys datblygwr ynni neu
sefydliad sydd wedi'i osod neu ei ddechrau ar waith. Rhaid i'r prosiect allu
dangos arfer eithriadol mewn dylunio, adeiladu, perfformiad, iechyd a
diogelwch a/neu feysydd allweddol eraill.

Cenin Renewables
Mae Cenin Renewables wedi datblygu fferm solar 3MW yn St Georges ar
gyrion Caerdydd sy'n dangos nid yn unig yn harneisio'r arbelydru o'r haul
ond hefyd yn gwella'r amgylchedd naturiol.

Gwresogi ardal biomas Portmeirion
Mae Portmeirion wedi datblygu rhwydwaith gwresogi ardal 3.5km a system
wres biomas integredig 1MW a gyflenwir gan danwydd coed lleol

Vattenfall  fferm wynt Pen y Cymoedd
Agorwyd fferm wynt Pen y Cymoedd yn swyddogol yn ddiweddar. Fel y
fferm wynt fwyaf yng Nghymru, mae wedi cynhyrchu buddion mawr trwy'r
gadwyn gyflenwi, cronfa gynefin a chronfa budddal cymunedol.
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Eiriolwr Eithriadol  Unigolion Terfynol
Mae'r categori hwn ar gyfer unigolyn sydd wedi hyrwyddo manteision ynni
gwyrdd yng Nghymru yn fwyaf effeithiol. Gallai'r enillydd fod yn rhywun sydd
wedi helpu i ddenu buddsoddiad newydd, gan annog Llywodraeth Cymru i
gefnogi ynni gwyrdd, gan brawfio'r ffordd ar gyfer swyddi newydd a
buddsoddi neu wedi ymgyrchu'n ddiflino i godi ymwybyddiaeth o
gynaliadwyedd.

Ally Wadeward
Dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae Ally wedi gweithio'n ddiflino i helpu
busnesau bach yng Nghymru i fanteisio ar gyfleoedd yn y sector ynni.
Mae'r sector wedi gweld llawer o newidiadau yn y blynyddoedd diwethaf 
mae llawer o bositif ond rhai negyddol ac mae Ally wedi hyrwyddo'r
busnesau hyn trwy ddarparu gweithdai, cyfeirio a chyngor. Mae hi hefyd
wedi deisebu'r cyfleoedd i fenywod mewn egni trwy godi proffil y sector trwy
ddigwyddiadau yng Nghymru.

David Jones
Mae David Jones yn Brif Swyddog Gweithredol Fforwm Arfordirol Sir Benfro
(PCF), sef Cwmni Budd Cymunedol sydd wedi ennill gwobrau sy'n gweithio
i amddiffyn yr arfordir a'r amgylcheddau morol i fwynhau cenedlaethau'r
presennol a'r dyfodol. Fforwm Arfordirol Sir Benfro yw'r cwmni y tu ôl i
brosiectau fel Marine Energy Sir Benfro ac Ynni Morol Cymru, ac mae
David yn ei rôl fel cyfarwyddwr prosiect wedi bod yn allweddol wrth
ddatblygu'r diwydiant ynni adnewyddadwy morol yng Nghymru.
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Terfynwyr Eiriolwr Eithriadol  Unigol (parhad)
Jane Forshaw
Mae gan Jane swyddogaethau uwch yng Nghyngor Caerdydd a
Phartneriaethau Lleol sydd wedi ei galluogi i wneud yr achos dros
ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn gyflymach, yn enwedig gan y sector
cyhoeddus.
Mae creu prosbectws ynni i Gaerdydd yn fantais fawr o lawer o gannoedd o
swyddi yn cael eu creu dros y blynyddoedd i ddod. Ar hyn o bryd mae'n
gweithio i helpu i wneud yr achos masnachol ar gyfer sefydliadau sector
cyhoeddus sy'n sefyll i elwa o osod prosiectau ynni adnewyddadwy ar eu
stad.

Keith Jones
Mae Keith yn Gyfarwyddwr neu'n sylfaenydd nifer o fentrau ynni cymunedol,
ac yn sylfaenydd rhwydwaith Cyd Ynni. Ef yw'r arweinydd prosiect ar ynni
cymunedol yn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ac mae wedi gweithredu
nifer o brosiectau arloesol, gan gynnwys y pwmp gwres ffynhonnell morol
ym Mhlas Newydd, cynaeafu gwres o garthffosiaeth Castell Penrhyn a nifer
o gynlluniau eraill ar draws ystad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng
Nghymru.
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