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Bydd unedau o feintiau gwahanol 
yn y ganolfan ar gyfer cwmnïau 
newydd, busnesau brodorol a 
mewnfuddsoddwyr sy’n chwilio 
am leoliad i sefydlu a thyfu eu 
gweithrediadau. Bydd y datblygiad 
hwn yn cefnogi arloesedd, 
arallgyfeirio a thwf yr economi 
ranbarthol. 

Bydd y ganolfan yn canolbwyntio ar 
arloesedd mewn ystod o sectorau 
diwydiant gan gynnwys ynni, 
meddalwedd, gwyddorau bywyd a 
gweithgareddau busnes blaengar 
tebyg. 

Y nod yw creu amgylchedd lle 
gall busnesau ffynnu a lle gellir 
masnacholi cynnyrch i gefnogi 
twf gweithgareddau busnes 
rhanbarthol. 

 

Adeilad hybrid BREEAM o’r radd 
flaenaf newydd yw Canolfan 
Dechnoleg y Bae, sy’n cynnwys 
swyddfeydd ac Unedau Labordy i 
Lefel 1 Bioddiogelwch o leiaf.

Sylwer: Sylwer mai enghreifftiau’n unig yw’r lluniau uchod. 
Tenantiaid sy’n gyfrifol am ddarparu eu celfi a’u cyfarpar eu hunain 
ar eu traul eu hunain. Mae’r unedau labordy bioddiogelwch lefel 
1 yn cynnwys mynediad at gyflenwad dŵr a draenio dŵr brwnt. 
Cysylltwch â’r cyngor am ragor o fanylion.
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Bydd y dyluniad blaengar a’r defnydd 
arloesol o ddeunyddiau’n darparu 
adeilad cynaliadwy gydag ynni sydd 
dros ben yn cael ei ddefnyddio i 
gynhyrchu hydrogen yn y safle.  Mae’r 
fenter hon wedi’ ariannu’n rhannol gan 
Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU 
drwy Fargen Ddinesig Bae Abertawe. 

Mae gan Gastell-nedd Port Talbot nifer 
cynyddol o ddatblygiadau parhaus sy’n 
cael eu datblygu i gefnogi Arloesedd a 
Thwf Carbon Isel, gan gynnwys: 

• SPECIFIC, canolfan arloesedd a 
gwybodaeth  

•  Canolfan Ymchwil Hydrogen 

•  Y Systemau Egni Integredig Hyblyg 
(FLEXIS) 

•  Canolfan Dechnoleg TWI (Cymru) 
 
Mae gan yr ardal gysylltiadau cryf â’r 
byd academaidd a mynediad ato 
hefyd (ar lefel AU ac AB), gyda nifer 
o ganolfannau ymchwil arloesedd 
sefydledig â chysylltiadau cenedlaethol 
a rhyngwladol, sy’n arbenigo mewn 
Hydrogen, Systemau Ynni, Gwyddorau 
Bywyd a Gweithgynhyrchu; gan gynnwys 
ystod o feysydd, o ddeunyddiau 
cyfansawdd, gyriant, peirianneg 
deunyddiau, hyfforddiant a sgiliau, 
meteleg a haenau, a dulliau profi 
annistrywiol o’r radd flaenaf gyda 
thechnolegau arolygiad blaengar. 

Ein ffocws yw cefnogi’r rheini sydd 
newydd adael y byd academaidd, twf 
busnesau brodorol a denu buddsoddiad 
newydd a fydd o fudd i’r economi 
ranbarthol. 

• Cysylltedd Ffeibr 

• Digon o leoedd parcio 

• Mynediad hawdd i’r M4 a 
rhwydweithiau ffyrdd, awyr, môr a 
rheilffordd 

• System mynediad diogelwch 
manyleb uchel 

• Mynediad i gyfleusterau 
cynhadledd, ystafelloedd cyfarfod 
ac ystafelloedd seibiant ar y safle 

• Cefnogaeth datblygiad 
economaidd cyngor CNPT ar gyfer 
rhwydweithio, twf a buddsoddiad.

• Ecosystem arloesol gyda lle 
cydweithredol 

• Ynni-gadarnhaol 

 

Bydd y datblygiad yn cynnwys: 
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Parc Ynni Baglan, Rhodfa Canolog, Port Talbot SA12 7AX
 

Tîm Datblygu Economaidd  
Ffon: 01639 68 68 35 

Ebost: business@npt.gov.uk
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