HCC How your money is used

5/3/07

10:23 am

Page 2

Sut caiff eich arian
ei ddefnyddio

Sut caiff eich arian ei
ddefnyddio
Hybu Cig Cymru (HCC) yw’r
corff strategol sy’n gyfrifol am
hyrwyddo a datblygu
diwydiant cig coch Cymru.
Ei genhadaeth yw
datblygu marchnadoedd
proffidiol a chynaladwy
er budd yr holl
randdeiliaid yn y gadwyn
gyflenwi yng Nghymru.
Mae HCC yn dod â’r
diwydiant cyfan ynghyd o dan
un faner, a thrwy raglen o
weithgareddau mae’n ychwanegu gwerth, yn rhoi
hysbysrwydd ac yn codi ymwybyddiaeth am ein
cynhyrchion rhagorol.
Daw prif ffynhonnell incwm HCC o ardoll MLC
sy’n cael ei gasglu mewn perthynas â’r anifeiliaid
sy’n cael eu lladd yng Nghymru.

Marchnata:
Mae HCC yn weithgar mewn nifer o farchnadoedd pwysig yn
Ewrop, gan ddatblygu a chryfhau’r cyfleoedd busnes i allforwyr
cig coch Cymru. Gartref, mae HCC yn gweithio gyda mânwerthwyr, marchnadoedd ffermwyr a gweithredwyr y gwasanaeth
bwyd, gan ymgymryd â rhaglenni hyrwyddo rheolaidd.

•

•

•

•

•

2 Creu cynhyrchion gwahaniaethol cryf
3 Gwella ansawdd a chost effeithiolrwydd wrth
gynhyrchu cig coch Cymru
4 Cyfnerthu cadwyn gyflenwi cig coch
5 Rhoi gwybod am weithgareddau HCC a
materion yn ymwneud â’r diwydiant

Gwybodaeth am y farchnad
Prisiau’r farchnad, canlyniadau arolygon, gweithredu polisi

•

Ymchwil a Datblygu
Gweithredu ymchwil mewn meysydd allweddol megis
maeth, iechyd anifeiliaid a gwelliannau genetig
Trosglwyddo Technoleg
Ffermydd arddangos, grwpiau trafod, grwpiau ffocws,
ysgoloriaeth a phrosiectau

Mae’r gweithgaredd yn cynnwys:

Mae HCC yn anelu at 5 nod strategol:
1 Hyrwyddo cynhyrchion cig Cymru yn effeithiol

•

Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus gan
ganolbwyntio ar y Defnyddiwr
Hysbysebion teledu, hysbysebion mewn cylchgronau,
llyfrynnau ryseitiau, addysg ac iechyd,
arddangosiadau coginio.
Ymchwil Marchnata
Dadansoddi’r farchnad er mwyn
cael mantais gystadleuol
Hyrwyddo Dramor
Creu galw mewn marchnadoedd
targed a datrys problemau’n
ymwneud â mynediad i’r
farchnad – cyrchfannau
Ewropeaidd a Thrydydd Byd
Datblygu Brandiau Cymru
Gweithio gyda’r holl brif
archfarchnadoedd er mwyn
iddynt dderbyn brandiau Cig Oen
Cymru a Chig Eidion Cymru
Gweithio gyda’r sector gwasanaeth bwyd, gan
gynnwys y sector cyhoeddus
Cynyddu cyfran Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru
o’r farchnad mewn tai bwyta, gwestai, ysbytai ac ysgolion

Datblygu'r Diwydiant:
Ymdrechu i wella ansawdd, cynyddu cost effeithiolrwydd
ac ychwanegu gwerth at gynhyrchion cig coch ar draws y
gadwyn gyflenwi gyfan yng Nghymru.

•

•

•

Cynlluniau PGI
Archwilio cwmnïau yn defnyddio’r brandiau Cig Oen
Cymru a Chig Eidion Cymru i sicrhau cydymffurfiad
Gwelliannau genetig
Cofnodi perfformiad, cynlluniau Cyfeirnod Hyrddod,
cynlluniau Grwpiau Bridio
Hyfforddi
Dewis carcasau, cofnodi perfformiad

•

Cyfnerthu’r Gadwyn Gyfenwi
Meincnodi, gwella effeithlonrwydd

•

Iechyd, Lles, Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd
Grŵp Llywio Parasitoleg - codi ymwybyddiaeth o’r
materion hyn ymhlith ffermwyr
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Incwm
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3,973

3,569
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Grantiau
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1,658

1,451

Gwasanaethau

23

36

11

Llog
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42

25

5,500

5,305

4,908

Gwariant
Marchnata a Hyrwyddo

2,738

2,273

1,933

Datblygu’r Diwydiant

1,379

1,321

1,167

Cyfathrebu

602

532

487

Cyllid a Gweinyddu

716

533

483

5,435
65

4,659
646

4,070
838

Gwarged

12% Ardoll Wartheg
60% Ardoll Ddefaid
0% Ardoll Foch

Incwm

16% Grant craidd y WDA
11% Cyllid Prosiectau Llywodraeth
Cynulliad Cymru/WDA

Cyfathrebu:

1% Incwm Arall

Gwaith HCC yw gwneud yn siŵr fod gwybodaeth am
ddatblygiadau sy’n ymwneud â chig coch Cymru yn cael
ei drosglwyddo i randdeiliaid a defnyddwyr.

50% Marchnata a Hyrwyddo
26% Datblygu Diwydiannol

Gwariant

Mae’r gweithgaredd yn cynnwys:
Meithrin cyfathrebu cryf â rhanddeiliaid, defnyddwyr a’r
cyfryngau
Datganiadau newyddion, cynadleddau, digwyddiadau,
arddangosfeydd, y wefan, cylchlythyron a chyfarfodydd
briffio

11% Cyfathrebu
13% Cyllid a Gweinyddu

I gael rhagor o wybodaeth neu gopi o
Adroddiad Blynyddol HCC, ffoniwch ni ar

Mae’r gweithgaredd yn cynnwys:
•

www.hccmpw.org.uk

Trosglwyddo gwybodaeth dechnegol am y diwydiant
ar faterion megis
gwelliannau genetig, iechyd a lles

01970 625050
e-bostiwch info@hccmpw.org.uk
neu ewch i’n gwefan www.hccmpw.org.uk

