CYNHADLEDD PERCHNOGAETH
GYMUNEDOL
28 MEHEFIN, GALERI CAERNARFON
Fel rhan o gynllun Marchnad Lafur Cymraeg sy’n bwriadu creu ymgysylltiad rhwng
sectorau a chwmniau sydd a’r potensial o ddatblygu gwasanaethau a chynhyrchion
lle mae sgiliau ieithyddol y Gymraeg yn hanfodol, bwriad y gynhadledd hon yw deall
anghenion y sector Berchnogaeth Gymunedol er mwyn ystyried gwerth y Gymraeg
iddi a sut i’w ddatblygu ymhellach.

Rhaglen y dydd
10:15 – 10:40
10.45

Paned a chofrestru
Croeso gan Gadeirydd y dydd – Elin Haf Gruffydd Jones

10:45 – 11:45

Cefnogaeth ariannol

10:45 – 11:05

Astudiaeth Achos: Llety Arall
Bwriad y fenter o Gaernarfon yw cynnig gwesty sy'n gwbl Gymraeg. Mae’r fenter
wedi llwyddo i godi arian i sefydlu’r Llety trwy nifer o ffynonellau amrywiol.

11:05 – 11:25

Menter Iaith Bro Dinefwr
Wedi derbyn grant o’r Gronfa Loteri Fawr yn ddiweddar i adfywio Neuadd Dref
Llandeilo i ganolfan amlbwrpas sy’n rhan o gynllun trosglwyddo asedau.

11:25 – 11:40

Cwestiynau

11:45 – 12:45

Materion llywodraethiant

11:45 – 12:05

Canolfan Cydweithredol Cymru
Cyngor ar opsiynau strwythur ar gyfer busnesau, cymdeithasau ac elusennau.

12:05 – 12:25

Wavehill
Ymchwil economaidd a chymdeithasol.

12:25 – 12:40

Cwestiynau

12:45 – 1:45

Cinio a chyfle i rwydweithio

1:45 – 2:45

Cynaladwyedd tymor hir

1:45 – 2:00

Astudiaeth Achos: Cwmni Bro Ffestiniog
Yn gyfrifol am amryw o weithgareddau a gwasanaethau ym Mro Ffestiniog sy’n
rhoi mwy o gyfleoedd a gwasanaethau i'r gymuned. Wedi sefydlu rhwydwaith o
fentrau cymdeithasol llwyddiannus sydd wedi dod at ei gilydd i gydweithio dan
faner un cwmni bro.

2:00 – 2:15

Astudiaeth Achos: Menter Iaith Conwy
Mae’r fenter yn gwneud llawer o waith o amgylch iaith ac economi ac wedi
llwyddo i sefydlu sawl menter gymdeithasol gan gynnwys meithrinfa a menter
yn y sector awyr agored.

2:15 – 2.30

Astudiaeth Achos: Partneriaeth Ogwen
Menter gymdeithasol sy’n gweithio er budd economi, cymdeithas a chymunedau
Dyffryn Ogwen. Rôl y Bartneriaeth yw hyrwyddo a datblygu prosiectau sy’n
adfywio ac yn atgyfnerthu economi a chymuned Dyffryn Ogwen.

2:30 – 2:40

Cwestiynau

2:40 – 3:15

Y ffordd ymlaen a'r camau gweithredol nesaf

3:15– 3:20

Cloi’r gynhadledd

FFURFLEN GOFRESTRU
CYNHADLEDD PERCHNOGAETH CYMUNEDOL
RSVP erbyn 22/06/18 i MarchnadLafurCymraeg@four.cymru neu ffoniwch 01970 636400
Enw:
Sefydliad:
Ebost:
Caiff y gynhadledd ei chynnal drwy’r Gymraeg ond darperir offer cyfieithu.
Nodwch yma os bydd angen offer cyfieithu arnoch:
The conference will be held through the medium of Welsh but translation equipment
will be available if needed – please tick here if you require simultaneous translation:
Darperir cinio fel rhan o’r gynhadledd, rhowch wybod isod os oes gennych unrhyw ofynion deietegol:

