Cyflwr y sector 2022
Cyflwyniad

Bydd y data sy'n cael ei gasglu o'r arolwg hwn yn cael ei rannu mewn adroddiad o Gyflwr y Sector y DU a fydd yn cael ei gyhoeddi nes
ymlaen yn y flwyddyn, ynghyd ag adroddiad cyflwr y sector ar wahân i Gymru wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru. Bydd yr adroddiad
yn uwcholeuo llwyddiannau y sector ynni cymunedol yn 2021, yn rhoi achos cadarnhaol dros ynni cymunedol a'i rôl wrth i ni waredu
Carbon, ac yn rhan allweddol o ddylanwadu ar bolisi'r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill.
Bwriad yr ymchwil yw dangos effaith y sector drwy archwilio meysydd megis cynhyrchu trydan a gwres, trafnidiaeth carbon isel ac
effeithlonrwydd ynni, ynghyd â'r budd cymdeithasol a'r ymwneud â'r gymuned. Mae'r data yn hanfodol i waith Ynni Cymunedol Cymru, yr
Alban a Lloegr. Mae ein gallu i eirioli'n gadarn dros y sector a lobïo ar gyfer polisi cefnogol yn ddibynol ar y data rydych chi'n ei ddarparu.
Bydd yr arolwg yn arbed yn awtomatig ar ddiwedd bob tudalen wrth i chi wasgu'r botwm 'Nesaf', felly os nad ydych chi gyda'r amser i
gwblhau'r arolwg mewn un tro, sicrhewch eich bod yn cwblhau 'r dudalen rydych chi'n gweithio arni cyn gadael. Pan fyddwch chi'n
dychwelyd i gwblhau'r arolwg, sicrhewch eich bod yn defnyddio'r un cyfrifiadur a ddefnyddioch chi y tro cyntaf er mwyn parhau.
I reiny na wnaeth gwblhau'r arolwg y llynedd, mae diddordeb gennym ni mewn casglu data sy'n dangos sut mae'r sector yn newid o
flwyddyn i flwyddyn, felly mae'n bosib y byddwn yn gofyn am wybodaeth o 2020 a 2021 er mwyn ein galluogi ni i gymharu.
Diolch i chi am eich amser yn cwblhau'r arolwg.

Cyflwr y sector 2022
Eich data

Bydd unrhyw ddata personol yn cael ei gadw yn ôl y Ddeddf Diogelu Data a Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol y DU 2018 (‘Cyfraith Diogelu Data’). Mae'n bosib y byddw yn rhannu data manwl, ond byth
data sensitif gyda prosiectau ynni cymunedol eraill sydd wedi'u archwilio'n drwyadl. Gobeithiwn y
bydd hwn yn lleihau'r angen am ormodedd o ymholiadau ymchwil ac archwilio sefydliadau ynni
cymunedol, yn dilyn adborth gan ymarferwyr yn y sector.
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau hoffech chi drafod cyn dechrau, cysylltwch â:
victoria.mackay@communityenergyscotland.org.uk
* 1. Ydych chi'n cytuno i'r defnydd hwn o'ch data?
Ydw
Nac ydw
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Eich sefydliad

Rydym eisiau gwybod ble rydych chi wedi eich lleoli, pa mor hir ydych chi wedi bod yn weithredol a
sut mae eich sefydliad wedi'i strwythuro. Mae hyn yn ein helpu ni i gymharu'r sector ar draws ffiniau
cenedlaethol a rhanbarthol ac yn darparu mewnwelediad i'r mathau o strwythurau cyfreithiol sy'n
arwain at brosiectau llwyddiannus.

* 2. Enw eich sefydliad

* 3. Eich enw

* 4. Eich e-bost

5. If applicable, please tell us the number of members in your organisation (including shareholders)

6. Sawl swydd newydd a grëwyd yn 2021? (cyfwerth ag amser llawn)

* 7. A wnaeth eich sefydliad ateb yr arolwg Cyflwr y Sector y llynedd?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
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Eich sefydliad

* 8. Cod post y sefydliad

9. Pa flwyddyn y sefydlwyd eich sefydliad?

10. Beth yw strwythur cyfreithiol eich sefydliad?
Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE)
Ymddiriedolaeth Elusennol (Charitable Trust)
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant (Company Limited by Guarantee)
Cwmni Cyfyngedig drwy Gyfranddaliadau (Company Limited by Shares)
Cwmni Budd Cymunedol (Community Interest Company)
Cymdeithas Budd Cymunedol (Community Benefit Society)
Cymdeithas Gyd-weithredol (Co-operative Society)
Partneriaethau Atebolrwydd Cyfyngedig (Limited Liability Partnership)
Answyddogol (heb ei gyfansoddi)
Arall (nodwch)

11. Faint o staff cyfwerth ag amser llawn mae eich sefydliad yn cyflogi ar hyn o bryd?

12. Faint o wirfoddolwyr sydd gennych chi?

Cyflwr y sector 2022
Prosiectau wedi'u gohirio

* 13. Oes gan eich sefydliad unrhyw brosiectau wedi'u gohirio?
Oes
Nac oes
Ddim yn gwybod
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Prosiectau wedi'u gohirio

14. Pa fath o brosiect sydd wedi'i ohirio? (dewisiwch bob un sy'n berthnasol)
Cynhyrchu gwres
Cynhyrchu trydan
Trafnidiaeth carbon isel
Effeithlonrwydd ynni
Hyblygrwydd / ymateb ar ochr y galw (Demand side response)
Storio
Arall (nodwch)

15. Os yn berthnasol, beth yw'r capsaiti cynhyrchu neu storio rydych chi'n disgwyl gweld o'r prosiect wedi'i
ohirio (KW)?

16. Pa ffactoriau sydd wedi achosi'r prosiect i gael ei ohiro? (dewisiwch bob un perthnasol)
Diffyg hyfwyedd / arian datblygu
Diffyg capasiti sefydliadol
Costau uchel i gysylltu â'r grid
Gwrthwynebiad gan y cyhoedd i'r cynlluniau
Heriau wrth sicrhau caniatâd cynllunio
Diffyg arbenigedd neu wybodaeth technegol
Diffyg mynediad i safle addas
Diffyg mynediad at farchnadoedd hyblyg
Diffyg model busnes hyfyw
Methu codi cyllid cyfalaf
COVID-19
Arall (nodwch)

17. Ydych chi wedi dechrau datblygu unrhyw brosiectau eraill oherwydd y gohirio?
Ydyn
Nac ydyn
Os ydych chi, rhowch ragor o wybodaeth, e.e. math o brosiect, graddfa, a.y.b.
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Rhwystrau

Rydym eisiau deall pam nad yw prosiectau ynni cymunedol yn datblygu a chanfod datrysiadau posib
gallwn eu defnyddio i dyfu'r sector.

18. Beth yw'r rhwystrau mwyaf i weithgaredd ynni cymunedol eich sefydliad?(dewisiwch bob un sy'n
berthnasol)
Dim rhwystrau arwyddocaol
Diffyg hyfwyedd / arian datblygu
Diffyg capasiti sefydliadol
Costau uchel i gysylltu â'r grid
Gwrthwynebiad gan y cyhoedd i'r cynlluniau
Heriau wrth sicrhau caniatâd cynllunio
Diffyg arbenigedd neu wybodaeth technegol
Diffyg mynediad i safle addas
Diffyg mynediad at farchnadoedd hyblyg
Diffyg model busnes hyfyw
Methu codi cyllid cyfalaf
Covid-19
Arall (nodwch)

19. Be fuasai'n eich helpu chi i oresgyn y rhwystrau hyn? Dewisiwch bob un sy'n berthnasol.
Cyllid cyfnod cynnar
Cysylltiadau grid is
Cefnogaeth arbenigol diduedd
Amser a chapasiti
Graddau benthyg gwell
Cymorth gyda recriwtio gwirfoddolwyr
Astudiaethau achos / canllawiau gyda modelau busnes newydd
Lleihau cymhlethdod cynllunio

20. Dywedwch wrthym am unrhyw ddull arall o gefnogaeth fuasai'n ddefnyddiol
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Cynhyrchu Trydan

* 21. A wnaeth eich sefydliad ddarparu manylion cynhyrchu trydan yn arolwg Cyflwr y sector y llynedd?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Nid yw fy sefydliad yn cynhyrchu trydan adnewyddadwy

Cyflwr y sector 2022
Cynhyrchu Trydan

Yn y rhan hon, rydym eisiau deall beth yw capasiti'r sector o ran trydan adnewyddadwy a faint o
drydan mae'n ei gynhyrchu. Sut mae'r ffigyrau hyn yn cymharu â'r blynyddoedd diwethaf, a ydy
prosiectau ynni yn tyfu neu'n aros yn eu hunfan, beth yw'r rhesymau dros hyn?
Pan rydym yn cyfeirio at gapasiti cynhyrchu (kW), rydym yn golygu'r mwyafswm y mae eich genadur
yn medru ei gynhyrchu ar unrhyw adeg. Pan rydym yn cyfeirio at gynhyrchu trydan (kWh), rydym yn
golygu'r maint o drydan y mae eich cynllun wedi cynhyrchu yn ystod y cyfnod amser wedi'i nodi.

22. Pa fath o dechnolegau cynhyrchu trydan ydych chi fel sefydliad wedi'u gosod?
Gwynt
Solar PV
Hydro
Arall (nodwch)

23. Beth yw capasiti cynhyrchu eich sefydliad (kW) ar draws pob technoleg?

24. Beth oedd cyfanswm blynyddol y trydan a gynhyrchwyd (kWh) gan eich holl brosiectau yn y flwyddyn
calendr 2020?

25. A wnaeth eich sefydliad osod technoleg cynhyrchu trydan yn y flwyddyn calendr 2021?
Do

Naddo
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26. Beth oedd cyfanswm blynyddol y trydan a gynhyrchwyd (kWh) gan y prosiectau isod a oedd wedi ei osod
yn y flwyddyn calendr 2021?
Solar
Gwynt
Hydro
Arall

27. Faint o drydan wnaeth eich eich sefydliad gynhyrchu (kWh) ar draws pob prosiect cynhyrchu trydan yn y
flwyddyn calendr 2021?

28. Darparwch ragor o wybodaeth am brosiectau cynhyrchu trydan eich sefydliad yn y flwyddyn calendr 2021.
E.e. ar gyfer prosiectau newydd, nodwch y cod post, cyfran perchnogaeth gymunedol, dyddiad comisiynu
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Cynhyrchu Gwres

29. A wnaeth eich sefydliad ateb cwestiynau yn arolwg Cyflwr y Sector y llynedd ynglyn â chynhyrchu gwres?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Nid yw fy sefydliad yn cynhyrchu gwres adnewyddadwy
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Cynhyrchu gwres

Yn y rhan hwn, rydym eisiau deall beth yw capasiti'r sector o ran trydan adnewyddadwy a faint o
drydan mae'n ei gynhyrchu. Sut mae'r ffigyrau hyn yn cymharu â'r blynyddoedd diwethaf, a ydy
prosiectau ynni yn tyfu neu'n aros yn eu hunfan, beth yw'r rhesymau dros hyn?
Pan rydym yn cyfeirio at gapasiti cynhyrchu (kW), rydym yn golygu'r mwyafswm o wres mae eich
genadur yn gallu cynhyrchu ar unrhyw adeg. Pan rydym yn cyfeirio at gynhyrchu gwres (kWh), rydym
yn golygu'r maint o wres wnaeth eich gosodiad gynhyrchu mewn cyfnod o amser.

30. Pa fath o dechnoleg cynhyrchu gwres a wnaeth eich sefydliad osod?
Pwmp gwres awyr

Pwmp gwres dŵr

Boiler Biomass

Solar gwres

Pwmp gwres tir

Arall

31. Beth yw capasiti cynhyrchu gwres eich sefydliad (kW) ar draws pob technoleg?

32. Faint o wres a gynhyrchwyd gan eich holl brosiectau cynhyrchu gwres (kWh) yn y flwyddyn calendr 2020?

33. A wnaeth eich sefydliad osod unrhyw dechnoleg cynhyrchu gwres newydd yn y flwyddyn calendr 2021?
Do
Naddo

Cyflwr y sector 2022
Cynhyrchu Gwres

34. Beth oedd cyfanswm blynyddol y gwres a gynhyrchwyd (kWh) gan y prosiectau isod a oedd wedi ei osod
yn y flwyddyn calendr 2021?
Pwmp gwres awyr
Boiler biomass
Pwmp gwres dŵr
Pwmp gwres tir
Solar gwres
Arall

35. Faint o ynni a gynhyrchwyd (kWh) ar draws eich holl brosiectau cynhyrchu gwres ar draws pob technoleg,
yn y flwyddyn calendr 2021?

36. Rhowch ragor o fanylion am brosiect(au) cynhyrchu gwres eich sefydliad yn ystod y flwyddyn galendr
2021.
E.e. ar gyfer prosiectau newydd, nodwch y cod post, cyfran perchnogaeth gymunedol, dyddiad comisiynu
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Trafnidiaeth carbon isel

* 37. A wnaeth eich sefydliad rhoi manylion ynglŷn â thrafnidiaeth carbon-isel yn arolwg Cyflwr y Sector y
llynedd?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Nid yw fy sefydliad yn cymryd rhan mewn prosiectau trafnidiaeth carbon isel

Cyflwr y sector 2022
Trafnidiaeth carbon isel

Yn y rhan hon, hoffwn wybod pa weithgaredd trafnidiaeth carbon isel mae eich sefydliad yn rhan
ohono.
38. Pa fath o weithgaredd trafnidiaeth carbon-isel rydych chi'n eu cynnal fel sefydliad? (Dewisiwch bob un
perthnasol)
Trafnidiaeth drydannol
Trafnidiaeth hydrogen
Rhannu ceir
Gwefru cerbydau trydan
Cefnogaeth / addysg cerbydau trydan
Beiciau trydan
Arall (nodwch)

39. Sawl cerbyd ydych chi'n rhedeg a/neu'n berchen arno fel sefydliad?

40. Beth yw'r cyfanswm o fannau gwefru cerbydau trydan rydych chi wedi'u gosod fel sefydliad?

41. A wnaeth eich sefydliad brynu cerbydau neu safle gwefru cerbydau trydan yn y flwyddyn calendr 2021?
Do
Naddo
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Trafnidiaeth Carbon Isel

42. Sawl cerbyd a/neu pwyntiau gwefru trydan ydych chi wedi'u prynu neu gosod fel sefydliad yn y flwyddyn
2021?
Cerbydau wedi'u prynu
Pwyntiadu gwefru wedi'u
prynu

43. Rhowch ragor o fanylion am brosiectau trafnidiaeth eich sefydliad yn y flwyddyn calendr 2021.
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Storio Ynni a Hyblygrwydd

* 44. A wnaeth eich sefydliad rhoi manylion ynglŷn â storio ynni neu hyblygrwydd yn arolwg Cyflwr y Sector y
llynedd?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Nid yw fy sefydliad yn cymryd rhan mewn prosiectau storio a hyblygrwydd
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Yn y rhan hon, hoffwn wybod am unrhyw weithgaredd storio mae eich sefydliad yn rhan ohono. Pan
rydym yn cyfeirio at gapasiti storio ynni (kWh), rydym yn golygu maint y dechnoleg storio, hynny yw y
mwyafswm o ynni y mae medru cadw ar unrhyw adeg.
45. Pa dechnoleg storio ynni sydd gan eich sefydliad ar hyn o bryd?
Batri trydan
Batri gwres
Hydrogen
Arall (nodwch)

46. Beth yw capasiti storio ynni (kW) eich sefydliad ar draws pob technoleg?

47. A ydych chi'n defnyddio neu'n bwriadu defnyddio eich storio ynni i ddarparu gwasanaethau rhwydwaith
(e.e. gwasanaethau hyblygrwydd, ymateb ar ochr y galw)
Ydyn
Nac ydyn
Ddim yn gwybod

48. Ydych chi wedi bod yn rhan o brosiect neu gynllun peilot ar hyblygrwydd yn 2021?
Do
Naddo
Ddim yn gwybod
Os ydych chi, darparwch fanylion

49. A wnaeth eich sefydliad osod unrhyw brosiect storio ynni newydd neu dreial hyblygrwydd yn 2021?
Do
Naddo
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50. Beth oedd capasiti storio gweithredol (kW) eich technoleg storio ynni a osodwyd yn 2021?
Batri trydan
Batri gwres
Hydrogen
Arall

51. Rhowch ragor o fanylion am brosiectau storio neu hyblygrwydd eich sefydliad yn 2021
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Effeithlonrwydd Ynni

* 52. Ydych chi'n cynnal gwasanaethau i gynghori neu i wella effeithlonrwydd ynni fel sefydliad?
Ydyn
Nac Ydyn
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Effeithlonrwydd Ynni

53. Ydy'r gwasanaethau effeithlonrwydd ynni gan eich sefydliad...?
Am ddim
Am dâl
Y ddau

54. Pa fath o weithgareddau effeithlonrwydd ynni ydych chi'n cynnal fel sefydliad? (dewisiwch bob un sy'n
berthnasol)
Insiwleiddio

Asesiadau adeiladau

Atal drafftiau

Monitro ynni

Adnewyddu gwydr ffenestri

Cyngor ariannu

Goleuo effeithiol

Lleihau tlodi tanwydd

Caffi / gweithdai

Cyngor / cefnogaeth i osod technolegau adnewyddadwy

Newid ynni
Arall (nodwch)

55. Amcangyfrifwch y nifer o unigolion wedi'u cyrraedd drwy eich gweithgaredd effeithlonrwydd ynni yn y
flwyddyn 2021 yn nhermau…?
Gwelliannau ffabrig /
adeiladau
Gwasanaethau addysg a
chynghorol

56. Amcangyfrifwch y cyfanswm o arian sydd wedi'i arbed ar gyfer unigolion / cymunedau drwy eich
gweithgarwch effeithlonrwydd ynni yn y flwyddyn 2021

57. Amcangyfrifwch cyfanswm gwariant eich sefydliad (£) yn 2021 yn nhermau…
Gwelliannau ffabrig /
adeiladau
Gwasanaethau addysg a
chynghorol effeithlonrwydd
ynni
Cyllid effeithlonrwydd ynni
a ddosbarthwyd

58. Os yn berthnasol, nodwch y nifer o sefydliadau / unigolion wnaeth dderbyn arian effeithlonrwydd ynni
gennych chi yn 2021

59. Rhowch ragor o fanylion am wasanaethau neu brosiectau effeithlonrwydd ynni eich sefydliad yn 2021
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Ariannu, Cyllid a Gwariant Budd Cymunedol

* 60. Ydych chi'n rheoli cronfa budd cymunedol fel sefydliad?
Ydyn
Nac Ydyn
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Ariannu, Cyllid a Gwariant Budd Cymunedol

Nod y cwestiynau hyn yw deall sut mae eich sefydliad ynni cymunedol yn ariannu eich gwaith, yn
ogystal ag unrhyw fanteision ariannol y mae eich prosiectau a'ch gwasanaethau yn eu darparu i'ch
cymuned.
61. Beth yw gwerth presennol cronfa budd cymunedol eich sefydliad?

62. Faint wnaethoch chi wario o'ch cronfa budd cymunedol (£) yn 2021?

63. Dywedwch wrthym beth rydych chi wedi blaenoriaethu yn nhermau gwariant y gronfa budd cymunedol yn
2021
Technolegau carbon isel a gweithgareddau addysg
Effeithlonrwydd ynni a mynd i'r afael a thlodi tanwydd
Hybu teithio cynaliadwy
Tyfu bwyd a chynyrch lleol
Ailddefnyddio neu ailgylchu
Arall (nodwch)

64. Beth oedd incwm eich sefydliad yn 2021 ac amcangyfrifwch ganran yr incwm wnaeth aros yn eich ardal
leol.
Incwm
% sy'n aros yn yr ardal
leol

65. Os yn berthnasol, rhowch wybod i ni faint o gyllid datblygu gwaneth eich sefydliad dderbyn yn 2021 gan
unrhyw un o'r ffynonellau wedi'u rhestru isod
Rural Community Energy
Fund (RCEF)
Gwasanaeth Ynni
Llywodraeth Cymru
London Community Energy
Fund (LCEF)
Low Carbon Across the
South East (LoCASE)
BIG Lottery
Power to Change
Cyllid gan Awdurdod Lleol
INTERREG
BEIS
ERDF
CARES
Robert Owen Community
Banking Fund
Arian DNO
Arall

66. Dywedwch wrthym faint o fuddsoddiad (£) ar gyfer prosiectau gwnaeth eich sefydliad sicrhau yn 2021
drwy'r llwybrau a rhestrwyd isod (peidiwch â chynwys benthyciadau wedi'u hailgyllido (refinanced loans))

Grantiau
Hunan ariannu
Cynigion cyfranddaliadau
cymunedol
Bondiau cymunedol
Benthyciadau
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Ymgysylltu

67. Rhowch amcangyfrif o nifer y bobl yr ymgysylltwyd â hwy yn 2021

68. Ydy chi'n ymgysylltu'n ddwyieithog fel sefydliad?
Ydy
Nac ydy
N/A

69. Rhowch wybod i ni am y mathau o sefydliadau rydych wedi dechrau cydweithio neu partneru â nhw yn
2021. Gall rhain fod yn bartneriaethau ffurfiol neu anffurfiol (dewisiwch bob un sy'n berthnasol)
Natur y bartneriaeth / cydweithio
Gweithredwr Rhwydwaith Dosbarthu (DNO)
Elusen
Datblygwyr eiddo
Cymdeithasau tai
Busnesau
Academia (yn cynnwys ysgolion)
Llywdodraeth leol
Grwpiau cymunedol eraill
Arall (nodwch)

70. Graddiwch bwysigrwydd unrhyw gefnogaeth gan sefydliadau rydych chi wedi gweithio gyda nhw at
lwyddiant eich prosiectau/gweithgarwch (sgipiwch y rhai nad ydynt yn berthnasol)
Technegol

Ariannol

Mynediad at rhwydweithiau/
gwybodaeth

Mynediad at safleoedd ar gyfer
cynhyrchu ynni

Gweithredwr
Rhwydwaith
Dosbarthu
(DNO)
Elusen
Datblygwyr
eiddo
Cymdeithasau
tai
Busnesau
Academia (yn
cynnwys
ysgolion)
Llywdodraeth
leol
Grwpiau
cymunedol
eraill
Rhowch unrhyw fanylion pellach am gymorth arall nad yw wedi'i son amdan

71. Yn nhermau'r buddion wedi'u rhestru isod, pa mor effeithiol ydych chi'n ystyried gwaith eich sefydliad i'ch
cymuned?
Effaith isel
Adeiladu capasiti a
sgiliau (yn cynnwys
addysg)
Perchnogaeth asedau
gymunedol/tir
Datblygu cefnogaeth leol
i ynni adnewyddadwy
Lleihau allyriadau CO2
Lleihau arferion
anghynaliadwy o
ddefnydd tir
Cadw incwm
cymunedol yn lleol
Lleihau tlodi tanwydd

Effaith gymedrol

Effaith uchel

N/A

72. Darparwch ragor o fanylion ar y buddion y mae eich sefydliad yn cynnig i'ch cymuned
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Amrywiaeth

73. Oes gan eich sefydliadau strategaethau mewn lle i weithredu'n erbyn gwahaniaethu neu ragfarn yn
seiliedig ar unrhyw un o'r nodweddion gwarchodedig hyn: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a
phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred, rhyw, a chyferiadaeth rywiol.
Oes
Nac oes
Ddim yn gwybod

74. O'ch bwrdd, gweithwyr a gwirfoddolwyr, amcangyfrifwch y canran sydd yn...
Menywod
O dan 25 mlwydd oed
Dros 60 mlwydd oed
Lleafrifol ethnig
Anabl
LHDT

Cyflwr y sector 2022
Cynlluniau at y dyfodol

Rydym yn awyddus i glywed eich cynlluniau at y dyfodol - fel ein bod yn medru goresgyn rhwystrau
fel sector, byddwch mor fanwl â sy'n bosib.

75. Oes gennych chi unrhyw brosiectau wedi'u cynllunio ar gyfer 2022? (dewisiwch bob un sy'n berthnasol)
Cynhyrchu trydan
Cynhyrchu gwres
Storio trydan
Trafnidiaeth carbon isel
Effeithlonrwydd ynni
Rheoli galw/hyblygrwydd
Cyflenwad ynni lleol
Arall (nodwch)

76. Darparwch ragor o fanylion e.e. math o dechnoleg, capasiti (kW), dyddiad comisiynu, lleoliad a.y.y.b

77. Lle ydych chi'n gweld eich sefydliad yn y tymor hir? Rhowch wybod am unrhyw syniadau at brosiectau
rydych chi'n ystyried eu datblygu

78. A oes unrhyw prosiectau ynni cymunedol eraill rydych chi'n gwybod amdanynt a fydd yn gwneud
astudiaeth achos diddorol? Darparwch fanylion.

Cyflwr y sector 2022
Cwestiynau gweinyddu

* 79. Ydych chi'n hapus i ni gysylltu â chi am yr arolwg os oes gennym rhagor o gwestiynau?
Ydyn
Nac ydyn

80. A oes gennych chi ddiddordeb mewn rhannu stori eich prosiect fel astudiaeth achos neu mewn
digwyddiad ynni cymunedol yn y dyfodol?
Ydyn
Nac ydyn

Ar ran tîm ymchwil Cyflwr y Sector, diolch am gymryd yr amser i gwblhau'r arolwg hwn.

