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 Cyfleoedd Ariannu  
 Rhifyn 51 ~ Ebrill 2019  

 Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol 

 

Cronfa’r Dreftadaeth Bensaernïol –  

Grant Hyfywedd Prosiectau 

Manylion:  Mae grantiau ar gael i sefydliadau gynnal asesiad cychwynnol ar 
hyfywedd dod ag adeilad hanesyddol yn y DU yn ôl i ddefnydd cynaliadwy.  
Bwriad cynllun Grant Hyfywedd Prosiectau (PVG) yw ariannu astudiaethau byr 
sy'n edrych ar ddefnyddiau posibl ar gyfer adeilad a'i gyflwr presennol, a 
chynhyrchu adroddiad hyfywedd y gellir ei ddefnyddio i sicrhau cyllid pellach.  
Mae grantiau o hyd at £7,500 ar gael ar gyfer costau datblygu prosiectau. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Rhaid i ymgeiswyr fod yn elusen 
gyfansoddiadol a chorfforedig ffurfiol neu yn fenter gymdeithasol y mae gan ei 
haelodau atebolrwydd cyfyngedig; mae hyn yn cynnwys cynghorau plwyf a thref 
a chynghorau cymuned. 

Beth yw’r diben:  Gallai gwariant cymwys gynnwys cyflogi cydlynydd prosiect, 
ffioedd ymgynghorwyr megis penseiri a syrfewyr meintiau, prisio eiddo, gwaith 
ymgysylltu â'r gymuned a chostau cyfreithiol. 

Dyddiad cau:  Ni nodwyd dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach :  http://ahfund.org.uk/wales  

Mae'r Tîm Ariannu Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu a chynghori prosiectau 
ynghylch cyllid allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i a nodi cyfleoedd i wneud 
cais am gyllid a chefnogi ceisiadau am brosiectau. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyfleoedd a gyhoeddir yma, 
byddwn yn falch o roi mwy o wybodaeth.  Gallwn hefyd roi cyngor ar baratoi 
ceisiadau a helpu i nodi partneriaid posibl i’ch prosiect, os oes angen.  Mae gennym 
fynediad at adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod o hyd i ffynonellau 
cyllid posibl. 
 
Cysylltwch â'r Tîm Ariannu Adfywio: funding@powys.gov.uk 

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

Hoffwch ni ar Facebook  https://www.facebook.com/GrowInPowys  

Dilynwch ni ar Twitter    https://twitter.com/growinpowys 
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Buttle UK - Rhaglen i Bobl Ifanc 

Manylion:  Mae'r Ymddiriedolaeth yn darparu cyllid i alluogi pobl ifanc agored i 
niwed yn y DU i oresgyn rhwystrau ariannol sy'n eu hatal rhag cyflawni eu 
nodau addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.  Mae grantiau o hyd at £2,000 ar 
gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae cymorth ar gael i bobl ifanc sydd: yn 16 i 
20 oed; wedi ymddieithrio neu sy'n amddifad ac yn byw y tu allan i gartref y 
teulu heb fawr ddim neu ddim cefnogaeth neu gymorth; ac mewn caledi 
ariannol.  Rhaid i'r cais ddod gan weithiwr proffesiynol arweiniol ar y cyd â'r 
person ifanc.   

Beth yw’r diben:  Bydd y pecyn cymorth yn canolbwyntio ar dri maes 
allweddol: 

 Cefnogaeth i gael mynediad at addysg, cyflogaeth a hyfforddiant 
 Llety diogel a chyfforddus 
 Cynnal lles emosiynol a chorfforol cadarnhaol. 

Dyddiad cau:  Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.buttleuk.org/need-support/young-
people#help  

 

Cronfa Gwydnwch Brexit Busnes Cymru 

Manylion:  Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol i helpu 
busnesau bach a chanolig drwy heriau Brexit.  Erbyn hyn mae £1.7 miliwn ar 
gael trwy Gronfa Gwydnwch Brexit, sy'n agored i gynigion gan fusnesau yng 
Nghymru.  Gallai cwmnïau wneud cais i'r gronfa am rhwng £10,000 a £100,000 
i dalu am hyd at 50% o gostau'r prosiect. 

Pwy allai wneud cais:  Mentrau bach a chanolig o bob cwr o Gymru. 

Beth yw’r diben:  Nod y Gronfa yw cefnogi busnesau drwy ddatblygu gallu, 
gwella prosesau, cadw cystadleurwydd, diogelu swyddi, a gwarantu'r llifau 
masnach rhwng Cymru a gweddill y byd. 

Dyddiad cau:  31 Mawrth 2020 

Gwybodaeth Bellach:  https://businesswales.gov.wales/brexit/support/brexit-
resilience-fund  

 

Gwasanaeth Cynghori Coed Cymru 

Manylion:  Ariennir Coed Cymru gan Gyfoeth Naturiol Cymru ac mae'n 
hyrwyddo defnydd cynaliadwy, gwarchod a gwella coetiroedd llydanddail ledled 
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Cymru.  Nod y cynllun yw gwella cyflwr coetiroedd Cymru trwy gynnig 
gwasanaeth cynghori am ddim ar reoli coetiroedd yn sensitif a defnyddio 
cynhyrchion coetiroedd yn gynaliadwy. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Partïon â diddordeb ledled Cymru, gan 
gynnwys ffermwyr, perchnogion coetiroedd a rheolwyr, grwpiau cymunedol a 
busnesau coed. 

Beth yw’r diben:  Rhoddir cyngor ar bynciau gan gynnwys: ymweliadau rheoli 
coetiroedd; trwyddedau cwympo coed; plannu coetir newydd; dod o hyd i bren 
ar gyfer melinau llifio pren yng Nghymru; llifio, sychu a defnyddio pren; 
gwrychoedd a lleiniau cysgodi; coed a rheolaeth ar gyfer pridd, dŵr a llifogydd. 

Dyddiad cau:  Cynigir cyngor ar unrhyw adeg. 

Gwybodaeth Bellach:  http://coed.cymru/index.htm  

 

Cynllun Grant Helpu'r Digartref 

Manylion:  Mae cyllid ar gyfer prosiectau cyfalaf ar gael i elusennau bach a 
chanolig y DU sy'n gweithio i gynorthwyo pobl ddigartref i ailadeiladu eu 
bywydau a dychwelyd i'r gymuned.  Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael i 
brosiectau sy'n dod o hyd i ffyrdd ymarferol o helpu unigolion difreintiedig i 
ddychwelyd i'r gymuned trwy hyfforddiant neu trwy ddarparu cyfleusterau 
preswyl. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau bach a chanolig wedi'u cofrestru yn 
y DU gyda throsiant blynyddol o lai nag £1 miliwn. 

Beth yw’r diben:  Gellir defnyddio'r arian ar gyfer eitemau neu brosiectau 
cyfalaf.  Rhaid i'r rhain gynorthwyo unigolion wrth iddynt ddychwelyd i 
gymdeithas brif ffrwd, yn hytrach na dim ond darparu lloches neu fathau eraill o 
gynhaliaeth. 

Dyddiad cau:  15 Mehefin 2019 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.help-the-homeless.org.uk/applying-for-
funding/  

 

Her Werdd y Loteri Cod Post i Entrepreneuriaid 

Manylion:  Nod y fenter ryngwladol hon yw ennyn syniadau creadigol a fydd yn 
annog dyfeisio cynhyrchion a gwasanaethau gwyrdd newydd ac ymladd yn 
erbyn allyriadau CO2.  Mae Her Werdd y Loteri Cod Post yn gystadleuaeth sy'n 
gwobrwyo dyfeisiadau sy'n cyfuno cynaliadwyedd, entrepreneuriaeth a 
chreadigrwydd yn llwyddiannus.  Mae'r panel o feirniaid yn edrych am 
gynhyrchion a gwasanaethau sy'n cyfrannu at ffordd o fyw ecogyfeillgar, yn 
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lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yn uniongyrchol ac yn sgorio'n uchel o ran 
cyfleustra, ansawdd a dyluniad.    
Mae cyfanswm o €1 miliwn o arian gwobr cyfunol ar gael ar gyfer y pum busnes 
gorau, ac mae €500,000 ohono wedi'i fwriadu ar gyfer yr enillydd. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gwahoddir darpar entrepreneuriaid 18 oed neu 
hŷn sydd â syniad da i ymdrin â newid yn yr hinsawdd i gymryd rhan yn yr Her 
Werdd, sydd ar agor ledled y byd. 

Beth yw’r diben:  Bydd y gwobrau, ynghyd â chymorth gweithwyr proffesiynol 
blaenllaw, yn galluogi'r enillwyr i ddatblygu eu dyfeisiadau a'u cyflwyno i'r byd o 
fewn y ddwy flynedd nesaf. 

Dyddiad cau:  1 Mai 2019 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.greenchallenge.info/ 

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Robert Clutterbuck 

Manylion:  Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth ym 1992 ac mae'n bodoli i helpu 
elusennau eraill trwy gynnig grantiau ar gyfer eitemau a phrosiectau penodol 
mewn amrywiaeth o feysydd elusennol.  Yn gyffredinol cynigir grantiau rhwng 
£1,000 a £3,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. 

Beth yw’r diben:  Gellir defnyddio grantiau ar gyfer eitemau neu brosiectau 
penodol sy'n cynorthwyo yn y meysydd canlynol: 

 Personél yn y lluoedd arfog a chyn-filwyr, 
 Cyfleusterau chwaraeon a hamdden i bobl ifanc, 
 Lles, gwarchod a chadw bywyd anifeiliaid domestig, 
 Hanes naturiol a bywyd gwyllt. 

Dyddiad cau:  30 Mehefin a 31 Rhagfyr bob blwyddyn.  

Gwybodaeth Bellach:  http://www.clutterbucktrust.org.uk/  

 

Cronfa Ymddiriedolaeth Triongl 1949 - Grantiau Datblygu 

Manylion:  Mae Cronfa Ymddiriedolaeth Triangle 1949 yn darparu cyllid craidd 
ar gyfer grwpiau sy'n gweithio gyda gofalwyr di-dâl.  Mae'r cynllun grant yn 
cefnogi sefydliadau gofalwyr arbenigol i weithredu newid sylweddol yn eu 
datblygiad ac felly adeiladu mwy o gynaliadwyedd ar gyfer y dyfodol.  Mae'r 
grantiau'n amrywio rhwng £10,000 ac £80,000 am gyfnod o chwe mis i dair 
blynedd. 
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Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae elusennau cofrestredig, mentrau 
cymdeithasol dielw a chwmnïau buddiant cymunedol sy'n gweithio yn y DU ac 
sydd â swyddfa yn y DU yn gymwys i wneud cais.  Mae'r cyllid hwn ar gael i 
sefydliadau gofalwyr arbenigol yn unig yn hytrach na'r rhai sydd â chylch gwaith 
ehangach sy'n cynnal prosiectau gofalwyr. 

Beth yw’r diben:  Gallai’r grant dalu unrhyw gostau y mae'r ymgeisydd yn eu 
hwynebu wrth ymgymryd â'i fusnes craidd.  Pwyslais y Grant Datblygu yw 
cefnogi datblygiad sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol. Er enghraifft, gellid 
defnyddio'r grant i alluogi sefydliad i wneud newid sylweddol fel arallgyfeirio ei 
ffrydiau incwm neu sefydlu menter gymdeithasol i'w helpu i ddod yn fwy 
cynaliadwy yn y tymor hir. 

Dyddiad cau:  7 Mai 2019 

Gwybodaeth Bellach:  www.triangletrust.org.uk/  

 

 

Yn dod yn fuan… 

Rhaglen Tai Arloesol 

Manylion:  Sefydlwyd y Rhaglen Tai Arloesol gan Lywodraeth Cymru i gefnogi 
prosiectau tai fforddiadwy i ddarparu cartrefi newydd ledled Cymru.  Mae'r 
rhaglen yn ceisio ysgogi dyluniad a darpariaeth cartrefi fforddiadwy o ansawdd 
da, ac i brofi dulliau a thechnolegau newydd sy'n helpu i ddatblygu tai 
cymdeithasol.   
Cefnogir y rhaglen gan £90 miliwn dros ei hoes o 3 blynedd, gyda £35 miliwn 
yn cael ei ddyrannu ar gyfer y cyfnod 2019-20.  Nid yw lefelau'r gefnogaeth ar 
gyfer prosiectau unigol wedi'u pennu. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Darparwyr tai cymdeithasol a chyrff tai sector 
preifat yng Nghymru.   

Beth yw’r diben:  Bydd manylion am wariant cymwys yn cael eu rhyddhau pan 
fydd y gronfa'n agor i geisiadau. 

Dyddiad cau:  Dim manylion hyd yma. 

Gwybodaeth Bellach:  https://beta.gov.wales/innovative-housing-program  

 


