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Hefyd yn y rhifyn hwn

• Bondiau hinsawdd lleol

• Rhoi preswylwyr wrth galon Ôl-osod er mwyn Optimeiddio

• Digwyddiadau diweddaraf y fyddin ddatgarboneiddio

Croeso
Cyn unrhyw gynlluniau bwganllyd sydd gennych chi am benwythnos 
Calan Gaeaf, roedden ni am rannu’n newyddlen ddiweddaraf â chi, 
gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am bartneriaid y prosiect yn y 
Sefydliad Cyllid Gwyrdd a chyfweliadau â chadeirydd ein prosiect, 
Chris Jofeh, a hynny i gyd wrth i ni brysur baratoi ein pecyn cymorth 
ymgysylltu â phreswylwyr, gyda golwg ar sefydlu ein grwpiau ffocws 
preswylwyr.



Llwybr i Sero

Fel y gwyddoch, rydyn ni 
wedi bod yn gweithio gydag 
adran Gwyddoniaeth 
Ymddygiadol Coleg 
Prifysgol Llundain (UCL) i 
ddatblygu negeseuon 
allweddol ynglŷn ag ôl-osod 
i gefnogi ein gwaith 
ymgysylltu â phreswylwyr 
ac, yn y pen draw, i sicrhau 
eu cefnogaeth am gyflenwi 
prosiect Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio. 

Rydyn ni wedi datblygu 
negesuon a deunyddiau 
craidd cynnar fel 
astudiaethau achos fideo, 

negeseuon allweddol, naratif 
trosfwaol a ffeithluniau. 

Rydyn ni erbyn hyn yn barod 
i symud i gam dau, sef rhoi 
prawf ar gyfathrebu’r 
negeseuon hyn.

Yn ystod y mis nesaf byddwn 
ni’n gweithio gyda 
landlordiaid cymdeithasol 
cofrestredig sy’n bartneriaid 
i ni, i gynnal sawl grŵp ffocws 
pan rannwn ein negesuon a’n 
deunyddiau craidd cynnar 
am adborth ac adolygiad, yn 
ogystal ag i sefydlu 
rhwydwaith hyrwyddwyr 

ymhlith preswylwyr ar gyfer 
trafodaeth ac adborth cyson.

Mae hyn yn rhan o’r pecyn 
cymorth ehangach 
ymgysylltu â phreswylwyr a 
fydd yn cynnwys adnoddau y 
gall y landlordiaid dan sylw 
eu defnyddio i gefnogi eu 
proses ehangach hwythau o 
ymgysylltu â phreswylwyr 
– o’r cyflwyniad holl-bwysig 
hwnnw i Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio trwodd i roi’r 
wybodaeth ddiweddaraf 
iddyn nhw wrth i waith 
ddechrau yn eu cartrefi.

Strategaeth Gwres ac Adeiladau

Mae Strategaeth Gwres ac 
Adeiladau’r DU wedi’i 
cyhoeddi bellach. Rydyn ni 
wrth ein bodd i weld 
dechrau ehangu graddfa 
uchelgais i gydnabod beth 
mae ei angen i gyflenwi 
cartrefi di-garbon net. 

Felly, beth ydyn ni’n ei hoffi 
ac fel arall o’i darllen am y tro 
cyntaf?

Mae’n braf gweld 
cydnabyddiaeth o’r angen i 
ail-gydbwyso trethi ynni i’w 
halinio ag effeithiau carbon.

Hefyd hoffwn ni’r bwriad i 
‘wahardd’ gwres tanwyddau 
ffosil (er ein bod efallai o 
blaid ei ddechrau’n gynt) a 

fydd ar hyn o bryd yn 
gwneud y DU yn arweinydd 
yn hyn o beth.

Mae’n drueni peidio â gweld 
ymagwedd holistig at 
uwchraddio cartrefi gyda 
phympiau gwres fel rhan (fel 
arfer) o’r daith honno – yn lle 
hynny mae gennyn ni 
ymgyrch seiliedig ar fesurau 
am bympiau gwres a allai 
golli mesurau 
effeithlonrwydd pwysig a 
ddylai eu rhagflaenu.

Mae’n drueni hefyd gweld 
nad yw’r strategaeth yn deall 
yn llawn bod y termau ynni a 
charbon ddim yn gyfnewidiol 
(yn enwedig wrth i ni ehangu 
graddfa trydaneiddio). 

Byddwn ni ond yn cyrraedd 
ein rhwymedigaeth 
gyfreithiol am Sero Carbon 
Net os dechreuwn ni fesur 
mewn Carbon!

Yn olaf, bydd yna lawer sy’n 
galw am fwy o arian (maen 
nhw’n gywir). 

Dweden ni mai’r cyfle mwy o 
faint yw sôn am ganlyniadau 
clir a gwirioneddol yn y 
dyfodol i gartrefi nad ydyn 
nhw’n datgarboneiddio – 
bydd hyn yn gyrru 
gwahaniaethau gwerth sy’n 
sail i’r mwyafrif o fathau o 
ddeiliadaeth, fel y mae ein 
prosiect #VALUER yn 
dangos.

mailto:https://www.ucl.ac.uk/
mailto:https://www.ucl.ac.uk/
https://gov.uk/government/publications/heat-and-buildings-strategy


Yr Economi Sylfaenol

Mae partneriaid y prosiect, 
y Sefydliad Cyllid Gwyrdd, 
wedi lansio eu ‘Lender’s 
handbook on green home 
technologies’, arweiniad 
cynhwysfawr i hysbysu 
sefydliadau ariannol a 
diwydiant am decholegau 
ôl-osod ac opsiynau ariannu.

Mae datgloi’r cyllid preifat 
mae ei angen i 
ddatgarboneiddio 29 miliwn 
o gartrefi’r DU yn dibynnu ar 
sefydliadau ariannol yn 
meddu ar ddigon o 
wybodaeth gyfredol, 

berthnasol am y technolegau 
cartrefi gwyrdd mae eu 
cwsmeriaid yn ceisio eu 
hariannu.

Felly, mae Clymblaid y 
Sefydliad Cyllid Gwyrdd 
dros Effeithlonrwydd Ynni 
Adeiladau (CEEB) wedi 
rhyddhau’r Lender’s 
handbook on green home 
technologies, arweiniad 
ymarferol i helpu sefydliadau 
ariannol ac eraill i ddeall y 
prif dechnolegau 
effeithlonrwydd ynni, 
gwresogi, meicro-gynhyrchu 

a chydnerthedd sydd ar gael i 
berchnogion cartrefi. 

Mae’r Llawlyfr yn cynnig 
cipolwg i ddefnyddwyr ar 
bob technoleg, gan gynnwys 
y costau, arbedion carbon a 
buddion presennol, yn 
ogystal â phroffilio’r prif 
opsiynau ariannu, dulliau 
sicrwydd ansawdd a 
gwarantau i amddiffyn 
cwsmeriaid.

Y Sefydliad Cyllid Gwyrdd yn lansio ‘Lender’s handbook on green home technologies’

https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/lenders-handbook/
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/lenders-handbook/
https://www.greenfinanceinstitute.co.uk/lenders-handbook/


Cyfle i wrando

Mae cadeirydd ein prosiect, Chris Jofeh, a chadeirydd ein bwrdd ymgynghorol hyfforddiant 
a sgiliau, Wyn Prichard, wedi bod yn destun dau episod gwahanol ar gyfer podlediad 
Newyddion Busnes Cymru.

Daliwch Wyn yn trafod ei 
waith a pham mae’n hanfodol 
bwysig ymdrin â’r angen am 
sgiliau gwyrdd yng Nghymru 
nawr  - 

Pam mae’n hanfodol bwysig 
Ymdrin â’r Angen am Sgiliau 
Gwyrdd yng Nghymru - 
Newyddion Busnes Cymru

Gwrandewch ar Chris, wrth 
iddo drafod ei waith sy’n 
canolbwyntio ar 
ddatgarboneiddio cartrefi 
Cymru, a sut mae hyn yn 
cynnig cyfleoedd aruthrol i 
greu economi fywiog ac un sy’n 
deg yn gymdeithasol  -

Cartrefi Gwell, Cymru Well, 
Byd Gwell - Newyddion 
Busnes Cymru

https://businessnewswales.com/why-addressing-the-need-for-green-skills-in-wales-is-imperative/
https://businessnewswales.com/why-addressing-the-need-for-green-skills-in-wales-is-imperative/
https://businessnewswales.com/why-addressing-the-need-for-green-skills-in-wales-is-imperative/
https://businessnewswales.com/why-addressing-the-need-for-green-skills-in-wales-is-imperative/
https://businessnewswales.com/better-homes-better-wales-better-world/
https://businessnewswales.com/better-homes-better-wales-better-world/
https://businessnewswales.com/better-homes-better-wales-better-world/


Episod 4

Datgarboneiddio Gwres 
yn America: trafodaeth 

â Nate y Sibrydwr Tai

Rydyn ni erbyn hyn wedi cyrraedd episod 11 Tymor 4 o BetaTalk podcast, rhagorol, sy’n cael 
ei gyflwyno gan y dylanwadwr diwydiant Nathan Gambling.

Fel rhan o’n cenhadaeth i ledu’r gair am Ôl-osod er mwyn Optimeiddio (yn enwedig ymhlith 
cyflenwyr a chrefftwyr y dyfodol) - rydyn ni’n noddi Tymor 4 y podlediad, sy’n edrych ar 
ystyriaethau ar y llawr mewn perthynas â thechnoleg, sgiliau a hyfforddiant, gyda pheirianwyr 
ledled y wlad. 

Felly, gwnewch baned i’ch hunan a mwynhewch wrando arnyn nhw. Mae dolenni isod.

Podlediad BetaTalk 

Episod 2 Episod 3Episod 1

To Heat Pump 
Hull & Back

Hybrid Thermol 
Solar

Ôl-osod gyda PAS2035 a 
TrustMark

Episod 5

Sgwrsio â John 
Cantor Awdur y llyfr 
Heat Pumps for the 

Home

Episod 6

Mae Dyrannu Parthau 
Pympiau Gwres yn Gallu 

Bod yn Wael am Gysur 
ac Effeithlonrwydd” 

Episod 7

Beth yw’r Bwyler 
Gorau – os na allwch 
chi gael pwmp gwres 

eto?

Episod 8

Beth yw Bwyler 
Hydrogen ac un 

Barod am 
Hydrogen?

Episod 9

Pympiau Gwres 
Mawr - Siarad â 

Dave Pearson o Star 
Renewable Energy?

Mae ein System Prynu Ddynamig bellach yn fyw

Mae ein System Prynu 
Ddynamig wedi cael ei 
datblygu i gynnig ateb 
caffael syml a hyblyg i 
awdurdodau lleol, 
landlordiaid cymdeithasol a 
chyrff eraill sector 
cyhoeddus i ddod o hyd i 
gyflenwyr arbenigol sy’n 
gallu ymgymryd â gwaith 
ôl-osod i wneud cartrefi ac 
adeiladau cyhoeddus yn fwy 
ynni-effeithlon ac yn gallu 
cynnal unrhyw waith 
atgyweirio cysylltiedig.

Drwy ddefnyddio proses 
syml, bydd cwmnïau a 
chrefftwyr yn gallu ymuno 
â’r System ar unrhyw adeg 
drwy ddangos y sgiliau, 
profiad a chymwyseddau 
perthnasol, ac yna bydd 
ganddyn nhw’r cyfle i 
ymgeisio am y gwaith.

Cadwch lygad ar ein 
cyfryngau cymdeithasol am 
ddiweddariadau pellach, 
sydd ar y gweill!

https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/07/12/podcast-episode-4-decarbonising-heat-in-america-a-conversation-with-nate-the-house-whisperer/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/podcast-episode-3-retrofit-with-pas2035-and-trustmark/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/episode-2-solar-thermal-hybrid/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/06/08/podcast-to-heat-pump-hull-back/
https://betatalk.buzzsprout.com/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/07/22/podcast-episode-5-chatting-with-john-cantor-author-of-the-book-heat-pumps-for-the-home/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/08/24/podcast-episode-6-zoning-heat-pumps-can-be-bad-for-comfort-efficiency/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/08/24/podcast-episode-7-what-is-the-best-boiler-if-you-can-not-have-a-heat-pump-yet/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/11/podcast-episode-8-what-is-a-hydrogen-and-hydrogen-ready-boiler/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/11/podcast-episode-9-big-heat-pumps-talking-to-dave-pearson-from-star-renewable-energy/


Cynhaliodd ein Byddin Ddatgarboneiddio eu trydydd ddigwyddiad 

Yr wythnos diwethaf cynhaliodd Ôl-osod er mwyn Optimeiddio drydydd rhith-
ddigwyddiad y Fyddin Ddatgarboneiddio, mewn partneriaeth â 
GwerthwchiGymru a Busnes Cymru, gan ddod â mentrau bach a chanolig a 
chrefftwyr sy’n angerddol am fyd di-garbon ynghyd. 

Roedd y digwyddiad yn gyfle i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i’n rhestr gynyddol o 
gyflenwyr posibl y dyfodol am gynnydd y prosiect OR a chynnig manylion am rôl 
Systemau Ynni Deallus (IES) Sero mewn datgarboneiddio cartrefi.

Gallwch chi ddarllen beth gafodd ei drafod yn ein blog yma. Yn ogystal, gallwch chi 
ddal i fyny ar y ddau ddigwyddiad blaenorol yma hefyd.

Blog – Storio â Batris: beth yw e a beth yw’r cyfle?

Blog – Byddin Ddatgarboneiddio: Silindrau Dŵr Poeth Clyfar

Bydd ein digwyddiad nesaf yn hoelio sylw ar ein System Prynu Ddynamig 
newydd ac yn cael ei gynnal dydd Mawrth 16 Tachwedd, 09:00. I gofrestru i’w 
fynychu ac am ddiweddaraiadau rheolaidd, dilynwch y ddolen hon.

Digwyddiadau

mailto:https://www.sell2wales.gov.wales/SOCInformation.aspx
mailto:https://businesswales.gov.wales/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/08/06/blog-decarb-army-battery-storage/
https://www.optimised-retrofit.wales/news/2021/10/11/blog-decarb-army-smart-hot-water-cylinders/
https://www.optimised-retrofit.wales/partners-procurement-sme/#anchor_our-dynamic-purchasing-system
https://www.optimised-retrofit.wales/partners-procurement-sme/


Hoffen ni Glywed Gennych Chi!

Os hoffech chi ddysgu mwy am y Rhaglen Optimeiddio, gallwch gael yr wybodaeth 
ddiweddaraf neu gysylltu â ni yn y ffyrdd canlynol:

Ewch i:

E-bost: 

Dilynwch ni ar Twitter:

Dilynwch ni ar LinkedIn:

Optimised Retrofit – Sero Group

optimisedretrofit@sero.life

@OptimisedR

Optimised Retrofit


