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 Cyfleoedd Cyllido  
Rhifyn 57 ~ Gorffennaf 2020 

Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol 

 

Cronfa Grantiau ‘Independent Age’ 

Manylion:  Mae ‘Independent Age’ yn elusen sy'n gweithio i alluogi pobl hŷn i 

aros yn annibynnol a byw'n dda gydag urddas, dewis a rheolaeth.  Maent wedi 

rhyddhau £2 filiwn o’u cronfeydd i helpu sefydliadau llai ledled y DU i weithio 

gyda phobl hŷn a gafodd eu taro galetaf gan firws COVID-19, neu sydd mewn 

perygl o fod allan o’r golwg ac allan o’n meddyliau yn ystod y pandemig. 

Mae grantiau rhwng £5,000 a £15,000 ar gael am hyd at chwe mis. 

Pwy all wneud cais:  Mae elusennau cofrestredig yn y DU yn gymwys i wneud 

cais os oes ganddynt o leiaf un aelod staff taledig, os oes ganddynt incwm 

blynyddol o lai nag £1 miliwn ac maent eisoes yn gweithio gyda phobl hŷn yn 

un neu'r ddau o ddau faes blaenoriaeth y Gronfa. 

Beth yw pwrpas y grant:  Gellir defnyddio arian ar gyfer unrhyw fath o waith a 

fydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol ac uniongyrchol yn un o'r meysydd 

blaenoriaeth canlynol: 

• Cefnogi pobl hŷn sy'n byw mewn sefyllfaoedd arbennig o gymhleth a 

heriol, a 

• Chefnogi pobl hŷn sydd mewn perygl o fod allan o'r golwg ac allan o’n 

meddyliau. 

Mae'r Tîm Ariannu Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu prosiectau ac 
ymgynghori am gyllid allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i gyfleoedd i gynnig am 
arian a chefnogi ceisiadau am arian prosiect a’u hadnabod. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyfleoedd a gyhoeddir yma, 
byddem yn falch o roi mwy o wybodaeth.  Gallwn hefyd roi cyngor am baratoi 
ceisiadau a helpu i nodi darpar bartneriaid i brosiectau, yn ôl y gofyn.  Mae gennym 
fynediad at adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod o hyd i ffynonellau 
ariannu posibl. 
 
Cysylltwch â'r Tîm Ariannu Adfywio: funding@powys.gov.uk 

Ewch i wefan y Tîm Adfywio yn http://www.growinpowys.com  

Rhowch ‘Like’ i ni ar Facebook  https://www.facebook.com/GrowInPowys  

Dilynwch ni ar twitter    https://twitter.com/growinpowys 
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Dyddiad cau:  Bydd Rownd 3 ar agor rhwng 27 Gorffennaf a 21 Awst, a bydd 

Rownd 4 ar agor rhwng 24 Awst a 18 Medi 2020. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.independentage.org/community/grants-

fund  

 

Cronfa Gymunedol Aviva 

Manylion:  Mae Cronfa Gymunedol Aviva yn canolbwyntio ar ariannu 

elusennau bach sydd â syniadau blaengar.  Mewn ymateb i'r pandemig COVID-

19, maent wedi ehangu eu meini prawf cymhwysedd ar gyfer y rownd ariannu 

hon i gefnogi achosion sy’n ymdrin ag effaith y clefyd.  Mae grantiau o hyd at 

£50,000 ar gael. 

Pwy all wneud cais:  Rhaid i ymgeiswyr fod naill ai'n elusen gofrestredig yn y 

DU, yn Gwmni Buddiant Cymunedol cofrestredig, neu'n gymdeithas buddiant 

cymunedol cofrestredig, ac wedi bodoli am o leiaf 12 mis ar adeg gwneud y 

cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Mae grantiau ar gael i gefnogi prosiectau y mae’n 

rhiad: 

• ddod o fewn un o ddau faes ariannu allweddol: (1) Gallu a chynhwysiant 

ariannol: rhoi'r offer i bobl ddod yn fwy annibynnol yn ariannol (2) 

Gwytnwch cymunedol: mynd i'r afael ag anghydraddoldeb a gwella 

amgylcheddau i greu cymunedau mwy cysylltiedig, mwy gwydn, a 

• bod yn codi arian i ddatblygu dull, cynnyrch neu dechnoleg newydd, 

treialu cynllun newydd, gweithredu menter newydd, neu’n ehangu 

gwasanaethau presennol i ardal neu grŵp buddiolwyr newydd yn y DU. 

Yn ogystal, ar gyfer y cylch ariannu cyfredol mae'r meini prawf cymhwysedd yn 
cynnwys: 

• talu costau cynnal craidd achosion sy'n ceisio addasu neu barhau â'u 
gwasanaethau hanfodol trwy gydol yr achosion o COVID-19 er mwyn 
helpu eu buddiolwyr a'u cymunedau yn ystod yr amser hwn o angen. 

Dyddiad cau:  6 Gorffennaf 2020 

Gwybodaeth Bellach:  Meini Prawf Cymhwyster - 

https://www.avivacommunityfund.co.uk/uploads/terms/aviva-community-fund-

eligibility.pdf   

Cwestiynau Cyffredin - https://intercom.help/aviva-community-fund/cy/  
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Ymddiriedolaeth Elusennol NINEVEH 

Manylion:  Mae Ymddiriedolaeth Elusennol NINEVEH yn cefnogi ystod eang o 

brosiectau a gweithgareddau yn y DU sydd o fudd i'r cyhoedd, gyda phwyslais 

ar hyrwyddo gwell dealltwriaeth o'r amgylchedd a chefn gwlad, wrth hwyluso 

gwell mynediad, addysg ac ymchwil.  

Dyfernir grantiau yn ôl disgresiwn yr Ymddiriedolwyr ac nid oes unrhyw 

derfynau penodol ar y dyfarniadau sydd ar gael. 

Pwy all wneud cais:  Gall elusennau cofrestredig yn y DU a Chwmnïau 

Buddiant Cymunedol wneud cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Dylai prosiectau gyflawni nodau cyfredol yr 

Ymddiriedolaeth, sef: 

• Iechyd, lles ac addysg y cyhoedd. 

• Astudio amaethyddiaeth, coedwriaeth, ecoleg a rheoli tir. 

• Astudio rheoli tir ac ystadau sy’n annog cadwraeth cefn gwlad. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach :  https://www.ninevehtrust.org.uk/  

 

Ymddiriedolaeth Elusennol YAPP 

Manylion:  Mae grantiau ar gael i gefnogi costau cynnal elusennau cofrestredig 

bach iawn yng Nghymru a Lloegr sy'n gweithio gyda phobl oedrannus, plant a 

phobl ifanc rhwng pump a 25 oed, a phobl ag anableddau neu heriau iechyd 

meddwl; neu'r rheiny sy'n gweithio ym meysydd lles cymdeithasol neu addysg a 

dysgu.  

Mae grantiau fel arfer am uchafswm o £3,000 y flwyddyn am hyd at dair 

blynedd. 

Pwy all wneud cais:  Gall elusennau bach sydd wedi'u cofrestru gyda'r 

Comisiwn Elusennau yng Nghymru a Lloegr wneud cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Dyfernir grantiau ar gyfer costau craidd neu'r rheiny 

sy'n gysylltiedig â gweithgareddau rheolaidd a gwasanaethau parhaus. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://yappcharitabletrust.org.uk/  
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Cronfa Lleoedd Lleol ar gyfer Natur (Cymru) 

Manylion:  Mae'r grant hwn a sefydlwyd ar y cyd gan Gronfa Dreftadaeth y 

Loteri Genedlaethol a Llywodraeth Cymru, yn darparu £1 miliwn i gefnogi 

prosiectau sy'n sicrhau twf amgylcheddol mewn lleoedd lle mae pobl yn byw, 

gweithio, cyrchu gwasanaethau cyhoeddus, teithio a threulio eu hamser 

hamdden.  Bydd yr arian yn cefnogi sefydliadau cymunedol sy'n dymuno adfer 

a gwella natur yn eu hardaloedd lleol. Mae grantiau o rhwng £10,000 a £50,000 

ar gael i brosiectau y gellir eu darparu rhwng mis Mehefin 2020 a 31 Mawrth 

2021. 

Pwy all wneud cais:  Gall sefydliadau dielw o'r sector statudol a'r trydydd 

sector wneud cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Gellir defnyddio'r gronfa ar gyfer costau cyfalaf, 

cyflenwi prosiectau a gweithgareddau prosiectau sy'n caffael, yn adfer ac yn 

gwella natur.  Dylai prosiectau ddarparu ased cyfalaf sydd â chynllun ar gyfer 

cynnal a chadw yn y dyfodol.  Dylent gael eu cynllunio a'u harwain gan 

gymunedau lleol a helpu ystod ehangach o bobl i brofi a gwerthfawrogi natur. 

Dyddiad cau:  6 Gorffennaf 2020 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.heritagefund.org.uk/publications/local-

places-nature-guidance  

 

Cronfa Coetiroedd Cymunedol (Cymru) 

Manylion:  Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf sy'n adfer, creu, 

cysylltu a rheoli coetiroedd yng Nghymru.  Nod y gronfa £2.1 miliwn yw cael 

pobl i gymryd rhan mewn creu Coedwig Genedlaethol i Gymru.  Bydd y gronfa 

a ddarparwyd ar y cyd gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol a 

Llywodraeth Cymru, yn cefnogi prosiectau sy'n creu neu'n gwella coetiroedd 

cymunedol, wrth helpu i hybu ecosystemau a diwallu anghenion cymunedau 

lleol.  Mae grantiau rhwng £10,000 a £250,000 ar gael. 

Pwy all wneud cais:  Gall sefydliadau dielw sydd â chyfrif banc a 

chyfansoddiad wneud cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Mae'r arian yn mynd tuag at brosiectau cyfalaf sy'n 

cael eu harwain gan y gymuned leol neu eu cyd-gynhyrchu ganddi.  Gellir 

defnyddio grantiau ar gyfer costau cyfalaf, cyflawni prosiectau a 

gweithgareddau sy'n gysylltiedig â'r prosiectau. 

Dyddiad cau:  21 Hydref 2021 

Gwybodaeth Bellach:  

https://www.heritagefund.org.uk/publications/community-woodlands-guidance  

 

https://www.heritagefund.org.uk/publications/local-places-nature-guidance
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Y Cyngor Coed - Cronfa ‘Branching Out’ 

Manylion:  Bob mis Tachwedd bydd y Cyngor Coed yn trefnu Wythnos 

Genedlaethol y Coed ar ddechrau'r tymor plannu coed.  Ei phwrpas yw codi 

ymwybyddiaeth y cyhoedd am goed ac annog plannu coed a’u rheoli’n dda.  

Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau plannu coed a gwrychoedd sy'n cynnwys 

pobl ifanc hyd at 21 oed, gyda'r nod o weithio tuag at ddyfodol mwy gwyrdd.  

Mae grantiau rhwng £300 a £1,500 ar gael. 

Pwy all wneud cais:  Gall ysgolion, grwpiau cymunedol cyfansoddedig, 

aelodau o'r Rhwydwaith Wardeiniaid Coed, a chynghorau tref a phlwyf wneud 

cais. 

Beth yw pwrpas y grant:  Dylai prosiectau fod wedi'i gynllunio'n dda ac yn 

addysgol eu natur, ac yn ddelfrydol dylent anelu at sicrhau bod y plannu yn 

digwydd yn ystod neu yn fuan ar ôl Wythnos Genedlaethol y Coed (28 

Tachwedd - 6 Rhagfyr 2020).  Mae treuliau cymwys yn cynnwys prynu coed, 

gwrychoedd a choed ffrwythau, a chostau rhesymol cynhalwyr a chymhorthion 

fel polion, clymwyr, gwarchodwyr cardbord, tomwellt a gwrtaith. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  Os na all prosiectau a ariennir fynd ymlaen ar unrhyw 

adeg y gaeaf hwn oherwydd y cyfyngiadau cadw pellter cymdeithasol sy'n 

gysylltiedig â phandemig COVID-19, yna bydd dyddiad cau cyflawni’r gwaith 

sy’n gysylltiedig â'r grant yn cael ei ymestyn i'r flwyddyn ganlynol. 

https://treecouncil.org.uk/take-action/grants-for-trees/  

 

Sefydliad Hargreaves 

Manylion:  Mae grantiau ar gael ar gyfer prosiectau chwaraeon ac addysg sy'n 

helpu'r rheiny sydd o dan 18 oed sy’n byw gyda phroblem iechyd meddwl, 

anabledd corfforol neu sy'n tyfu i fyny mewn tlodi.  Dylai prosiectau roi cyfle i 

bobl ifanc gyflawni eu potensial, gwella eu  lles, eu hunan-barch a’u 

hannibyniaeth.   

Pwy all wneud cais:  Elusennau cofrestredig neu sefydliadau corfforedig 

elusennol; ysgolion a cholegau addysg bellach; ac ymddiriedolaethau'r GIG. 

Beth yw pwrpas y grant:  Gellir defnyddio'r grantiau i ariannu prosiectau neu 

fentrau sydd wedi'u diffinio'n glir, neu i brynu eitemau penodol sy'n cefnogi un 

neu fwy o'r canlynol: 

• Galluogi unigolion i brofi buddion iechyd meddyliol a chorfforol 

chwaraeon cyfranogol, 

• Sicrhau bod chwaraeon cyfranogol yn hygyrch, 

https://treecouncil.org.uk/take-action/grants-for-trees/
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• Darparu gweithgareddau chwaraeon neu addysgol sy'n meithrin sgiliau 

bywyd, 

• Anelu at ennyn mwy o ddiddordeb yn y maes academaidd a 

chyrhaeddiad, 

• Annog datblygu sgiliau a phriodoleddau personol i’w gwneud yn haws 

iddynt gael eu cyflogi yn y dyfodol. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.thehargreavesfoundation.org/  

https://www.thehargreavesfoundation.org/

