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Cyfleoedd am Arian 
Rhifyn 52 ~ Mehefin 2019 

Bwletin ar ddewis cyfleoedd ariannu presennol 

 

 

Chwaraeon Cymru – Lle i Chwaraeon  

Manylion:  Mae Chwaraeon Cymru, mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, 

wedi lansio’r gronfa ‘Lle i Chwaraeon’ newydd sydd werth £1 miliwn. Nod y 

gronfa gyfalaf newydd hon yw helpu i foderneiddio cyfleusterau chwaraeon ar 

draws Cymru ac mae’n cefnogi gweledigaeth Llywodraeth Cymru o genedl actif 

lle mae cyfle gan bawb i fwynhau oes gyfan o chwaraeon. Nid oes isafswm nac 

uchafswm o ran y grant a wobrwyir. 

Pwy all ymgeisio: Clybiau a sefydliadau chwaraeon a leolir yng Nghymru.  

Ar gyfer beth mae’r grant:  Gellir defnyddio’r nawdd ar gyfer prosiectau gan 

gynnwys: diweddaru cyfleusterau, llifoleuadau, gwaith adeiladu, cyfarpar, 

parciau sglefrio, gwaith ar feysydd chwarae, ymysg eraill. 

Rhaid i brosiectau fod yn rhan o gynllun strategaeth y sefydliad a rhaid eu 

cwblhau erbyn diwedd mis Mawrth 2020.  

Dyddiad cau:  28 Mehefin 2019 

Rhagor o wybodaeth:  http://sport.wales/funding--support/our-grants/a-place-

for-sport.aspx  

Mae’r Tîm Ariannu Adfywio yn cynnig gwasanaeth cynghori ar nawdd allanol a 
datblygu prosiectau. Mae hyn yn cynnwys dynodi cyfleoedd i ymgeisio am arian a 
chefnogi ceisiadau gan brosiectau. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r cyfleoedd a gyhoeddir yma, fe 
fyddwn yn falch o gynnig rhagor o wybodaeth. Gallwn hefyd gynnig cyngor ar baratoi 
ceisiadau a helpu i ddynodi prosiectau sy’n bartneriaid posibl, os yn ofynnol. Mae 
gennym fynediad at adnoddau dynodedig megis GRANTfinder i helpu dod o hyd i 
ffynonellau posibl o nawdd. 
 
Cysylltwch â’r Tîm Ariannu Adfywio: funding@powys.gov.uk 

Edrychwch ar wefan y Tîm Adfywio ar http://www.growinpowys.com 

Ewch ati i’n hoffi ar Facebook    https://www.facebook.com/GrowInPowys 

Dilynwch ni ar trydar  https://twitter.com/growinpowys 

http://sport.wales/funding--support/our-grants/a-place-for-sport.aspx
http://sport.wales/funding--support/our-grants/a-place-for-sport.aspx
mailto:funding@powys.gov.uk
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http://www.growinpowys.com/
https://www.facebook.com/GrowInPowys
https://www.facebook.com/GrowInPowys
https://www.facebook.com/GrowInPowys/
http://www.twitter.com/growinpowys


Tudalen  2 o 6 
 

Weaver’s Company Benevolent Fund 

Manylion:  Nod y gronfa yw helpu pobl ifanc mewn perygl o gymryd rhan mewn 

trosedd i gadw allan o drafferth, a’u helpu gydag gwaith adsefydlu troseddwyr 

yn y gymuned pan fyddant yn y carchar ac wedi eu rhyddhau. Mae cefnogaeth 

ar gael ar gyfer dau grŵp blaenoriaeth: pobl ifanc dan anfantais – i’w helpu i 

gyrraedd eu potensial llawn ac i gymryd rhan yn llwyr mewn cymdeithas; a 

throseddwyr a chyn-droseddwyr, yn enwedig y rheini sydd dan 30 mlwydd oed 

– i drafod yr anawsterau cymdeithasol ac economaidd a wynebir gan y grŵp 

hwn. Mae grantiau o hyd at £15,000 ar gael, fel arfer am hyd at flwyddyn yn 

unig.  

Pwy all ymgeisio: Mae elusennau a gofrestrir yn y DU yn gymwys i ymgeisio. 

Rhoddir blaenoriaeth i sefydliadau llai sy’n cynnig gwasanaethau uniongyrchol.  

Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae’r gronfa yn croesawu ceisiadau am grantiau 

ysgogi oddi wrth sefydliadau bychain a leolir o fewn y gymuned, lle y byddai’r 

grant yn ffurfio elfen o bwys o’r nawdd. Mae prosiectau dyfeisgar ac arloesol a 

allai ysbrydoli gwaith tebyg mewn ardaloedd eraill o’r wlad yn cael eu hannog 

hefyd. 

Dyddiad Cau: 31 Gorffennaf 2019 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.weavers.org.uk/charitable-grants  

 

Cronfa Elusennol Bailey Thomas 

Manylion:  Sefydlwyd Cronfa Elusennol Bailey Thomas yn bennaf i fod yn 

gymorth gyda chynorthwyo a gofalu am y sawl a effeithir gan anabledd dysgu. 

Bydd yr elusen yn ariannu prosiectau sy’n ymwneud â phlant ac oedolion sydd 

â chyflyrau a gyfeirir atynt yn gyffredinol fel anawsterau dysgu difrifol neu 

awtistiaeth. Mae grantiau bychain yn amrywio o £250 i £10,000. Mae grantiau 

cyffredinol dros £10,000. 

Pwy all ymgeisio:  Gall elusennau cofrestredig neu sefydliadau gwirfoddol sy’n 

gysylltiedig ag elusen gofrestredig ymgeisio. Gall elusennau a eithrir megis 

ysgolion neu Gymdeithasau Rhieni Athrawon ymgeisio hefyd.  

Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae nawdd ar gael ar gyfer costau cyfalaf a 

refeniw, ac ar gyfer prosiectau penodol a chostau rhedeg/craidd cyffredinol.   

Dyddiad Cau: 1 Awst 2019 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.bailythomas.org.uk/  
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Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol 

Manylion:  Wedi’i darparu gan Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru, mae’r Gronfa 

Cyfleoedd Rhyngwladol yn cynnig grantiau i artistiaid proffesiynol a sefydliadau 

celfyddydol a leolir yng Nghymru i archwilio partneriaethau posibl ac i ddatblygu 

prosiectau cydweithredol rhyngwladol.  Uchafswm y nawdd sydd ar gael yw 

£5,000 fesul prosiect.  

Pwy all ymgeisio:  Ymarferwyr celfyddydol proffesiynol neu sefydliadau 

celfyddydol a leolir yng Nghymru.  

Ar gyfer beth mae’r grant:  Gall prosiectau gynnwys: arddangosfa mewn oriel 

flaenllaw y tu allan i’r DU; perfformiad mewn gŵyl neu leoliad rhyngwladol 

arwyddocaol; cyflwyno prosiect cydweithredol gyda phartner rhyngwladol; 

ymchwil i ddatblygu gwaith cydweithredol; cyfleoedd preswylio nad ydynt ar 

gael yn y DU.  

Dyddiad Cau: 1 Awst 2019, 5pm. 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.wai.org.uk/funding  

 

Y Gronfa Economi Gylchol 

Manylion:  Ariennir y Gronfa Economi Gylchol gan Lywodraeth Cymru ac fe’i 

gweinyddir gan WRAP Cymru (y Rhaglen Gweithredu ar Wastraff ac 

Adnoddau). Dull yw’r economi gylchol sy’n anelu at gadw adnoddau mewn 

cylchrediad yn hytrach na’u llosgi na’u hanfon i safleoedd tirlenwi. Mae 

astudiaethau wedi canfod y gallai mabwysiadu economi gylchol arbed hyd at £2 

biliwn i economi Cymru gan greu hyd at 30,000 o swyddi o bosibl. 

Amcanion cyffredinol y gronfa yw: 

 Sicrhau bod cyfran uwch o’r gwastraff plastig a gynhyrchir yng Nghymru 

yn cael ei ailgylchu gan gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru. 

 Sicrhau bod y cynnyrch, cydrannau a deunydd pacio a gaiff ei roi ar y 

farchnad yn cynnwys canran mor uchel â phosibl o ddeunyddiau a 

ailgylchir. 

 Galluogi prosiectau economi gylchol arloesol eraill i ymgeisio am 

gymorth. 

Mae grantiau ar raddfa fechan yn amrywiol rhwng £25,000 a €200,000* 

(*uchafswm trothwy De Minimis).  Mae grantiau ar raddfa fawr yn amrywio 

rhwng €200,000 a £750,000. 

Pwy all ymgeisio:  Gall busnesau gweithgynhyrchu o unrhyw faint a leolir yng 

Nghymru, sy’n chwilio am fuddsoddiad cyfalaf i ymgorffori neu gynyddu 

cynnwys a ailgylchir o fewn cynnyrch, cydrannau neu becynnau ymgeisio i’r 

Gronfa.  

http://www.wai.org.uk/funding
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Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae gweithgareddau cymwys ar gyfer nawdd yn 

cynnwys buddsoddiad cyfalaf mewn seilwaith ac offer sy’n arwain at y defnydd 

ychwanegol o ddeunyddiau a ailgylchir neu gynyddu’r galw am ddeunyddiau 

eilaidd, gan hyrwyddo economi gylchol.  

Dyddiad Cau: Ffurflen gais lawn ar gyfer grantiau ar raddfa fach – 30 Awst 

2019, 10 Ionawr 2020. 

Ffurflen gyda Chynnig Amlinellol ar gyfer grantiau ar raddfa fawr – 7 Mehefin, 

16 Awst a 25 Hydref 2019.  Cais llawn – 30 Awst & 25 Hydref 2019, 10 Ionawr 

2020.    

Rhagor o wybodaeth:  http://www.wrapcymru.org.uk/grants  

Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol   

Manylion:  Rhaglen agored yw Grantiau Treftadaeth y Loteri Genedlaethol ar 

gyfer pob math o brosiectau treftadaeth yn y DU. Mae’r Grant yn edrych i 

gefnogi prosiectau sy’n cysylltu pobl a chymunedau i dreftadaeth genedlaethol, 

ranbarthol a lleol y DU. Mae tair lefel o nawdd ar gael: 

 Sefydliadau dielw a phartneriaethau sy’n cael eu harwain gan sefydliadau 

dielw, £3,000 hyd at £5 million 

 Perchnogion treftadaeth preifat, hyd at £100,000. 

 Partneriaethau sy’n cael eu harwain gan sefydliadau masnachol, 

£250,000 hyd at £5 miliwn. 

Pwy all ymgeisio:  Mae sefydliadau sy’n gymwys am nawdd dan y rhaglen hon 

yn cynnwys: elusennau, ymddiriedolaethau, grwpiau cymunedol a gwirfoddol, 

cynghorau tref, awdurdodau lleol, a pherchnogion treftadaeth preifat.   

Ar gyfer beth mae’r grant:  Gellir defnyddio’r nawdd ar gyfer y costau prosiect 

canlynol: atgyweirio a chadwraeth, allbynnau digidol, staff newydd, lleoliadau 

hyfforddi a delir, a ffioedd proffesiynol. 

Dyddiad Cau: Croesewir ceisiadau ar gyfer rhwng £3,000 a £250,000 ar 

unrhyw adeg. 20 Awst neu 19 Tachwedd 2019 yw’r dyddiadau ar gyfer 

ceisiadau rhwng £250,000 a £5 miliwn. 

Rhagor o wybodaeth:  https://www.heritagefund.org.uk/funding/funding  

 

Ymddiriedolaeth Idlewild 

Manylion:  Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Idlewild gyda’r nod o ddiogelu 

agweddau ar dreftadaeth ddiwylliannol gyffredinol y DU ar gyfer y cenedlaethau 

sydd i ddod. Mae’n gwobrwyo tua £140,000 mewn grantiau pob blwyddyn i 

elusennau cofrestredig ar gyfer prosiectau celfyddydol a chadwraeth. 

Uchafswm y grant sydd ar gael yw £5,000. 

http://www.wrapcymru.org.uk/grants
https://www.heritagefund.org.uk/funding/funding
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Pwy all ymgeisio:  Elusennau a gofrestrir yn y DU, neu elusennau a eithrir yn 

gyhoeddus sy’n cynnwys rhai amgueddfeydd ac orielau. Ar gyfer grantiau 

cadwraeth, gall rhai eglwysi sy’n elusennau a eithrir ymgeisio hefyd. 

Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi prosiectau yn y 

ddau faes canlynol:  

 Grantiau Celfyddydol. Meithrin Gweithwyr Ifanc Proffesiynol – Cefnogi 

rhaglenni sy’n gwella cyfleoedd i weithwyr ifanc proffesiynol weithio’n 

greadigol o fewn y celfyddydau, yn enwedig ar gam cynnar yn eu gyrfa.  

 Grantiau Cadwraeth. Gwrthrychau a Gweithiau Celf – Cefnogi diogelu 

gwrthrychau a gweithiau celf o bwysigrwydd hanesyddol neu artistig 

mewn amgueddfeydd, orielau, mannau addoli, adeiladau hanesyddol neu 

eu tiroedd.  

Dyddiad Cau: 5 Medi 2019, canol nos. 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.idlewildtrust.org.uk/  

Ymddiriedolaeth Elusennol YAPP 

Manylion:  Mae’r Ymddiriedolaeth yn cyflwyno grantiau i elusennau bychain 

iawn yng Nghymru a Lloegr i helpu cynnal eu gwaith presennol. Mae grantiau 

yn cefnogi gwaith sy’n cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth yr Ymddiriedolaeth: 

 Pobl mewn oed 

 Plant a phobl ifanc 5 i 25 mlwydd oed 

 Pobl sydd â namau corfforol, anawsterau dysgu neu heriau iechyd 

meddwl  

 Lles cymdeithasol 

 Addysg a dysgu 

Pwy all ymgeisio:  Gall elusennau cofrestredig bychain gydag incwm 

blynyddol o lai na £40,000 ymgeisio. 

Ar gyfer beth mae’r grant:  Gellir defnyddio grantiau ar gyfer treuliau ariannu 

craidd sy’n ymwneud â gweithgareddau neu wasanaethau rheolaidd sydd wedi 

bod ar waith am o leiaf blwyddyn.    

Dyddiad Cau: Dim dyddiad cau, derbynnir ceisiadau ar unrhyw adeg. 

Rhagor o wybodaeth:  https://yappcharitabletrust.org.uk/  

 

Ymddiriedolaeth WHSmith – Grantiau Cymunedol  

Manylion:  Mae grantiau bychain ar gael i elusennau, ysgolion a grwpiau 

cymunedol o unrhyw faint, ar yr amod eu bod yn cefnogi’r gymuned yn y DU. 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn defnyddio cronfeydd a grëir trwy ardollau gorfodol ar 

http://www.idlewildtrust.org.uk/
https://yappcharitabletrust.org.uk/


Tudalen  6 o 6 
 

fagiau siopa un tro i gefnogi achosion elusennol. £500 yw uchafswm y grant 

sydd ar gael. 

Pwy all ymgeisio:  Mae ceisiadau’n cael eu derbyn oddi wrth elusennau 

cofrestredig neu eithriedig, sefydliadau gwirfoddol a grwpiau cymunedol sydd 

wedi’u cyfansoddi, ac ysgolion a lleoliadau cyn-ysgol. 

Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae cylch gorchwyl eang iawn gan yr 

Ymddiriedolaeth ac fe fydd yn ystyried ceisiadau am unrhyw beth a all fod o 

fudd i gymunedau’r DU.  

Dyddiad Cau: 19 Medi 2019 

Rhagor o wybodaeth:  https://blog.whsmith.co.uk/community-grants-

application/  

 

Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) 

Manylion:  Mae’r Cynllun Buddsoddi mewn Busnesau Bwyd (FBIS) wedi cael 

ei ddylunio i helpu cynhyrchwyr cynradd o ran cynnyrch amaethyddol yng 

Nghymru i ychwanegu gwerth at eu hallbynnau trwy gynorthwyo busnesau sy’n 

gwneud gweithgareddau prosesu cam cyntaf a/neu ail gam. Bydd y cynllun 

hefyd yn helpu i: 

 Wella perfformiad a natur gystadleuol y busnesau hyn 

 Ymateb i alw gan ddefnyddwyr 

 Annog arallgyfeirio, ac  

 Dynodi, gwasanaethu a manteisio ar farchnadoedd presennol a 

marchnadoedd newydd sy’n dod i’r amlwg. 

Rhwng £2,400 a £5 miliwn yw’r trothwy grant fesul menter ar gyfer unrhyw 

brosiect buddsoddi unigol. 

Pwy all ymgeisio:  Gall y canlynol ymgeisio: busnesau sy’n cymryd rhan yng 

nghamau prosesu cynradd a/neu eilaidd ar gynnyrch amaethyddol, megis: 

masnachwyr unigol, sefydliadau’r sector gwirfoddol, cwmnïau cyfyngedig 

cyhoeddus neu breifat (Mentrau Bach a Chanolig a mentrau mawr), busnesau 

fferm sydd eisiau prosesu eu cynnyrch amaethyddol eu hunain, busnesau 

newydd, gan gynnwys busnesau sy’n cael eu sefydlu.  

Ar gyfer beth mae’r grant:  Mae’r cynllun yn cefnogi buddsoddiadau mewn 

gweithgareddau prosesau ar gyfer cynnyrch amaethyddol. Gall hyn gynnwys 

asedau pendant a chyffyrddadwy megis tir, adeiladau, peiriannau ac offer ac 

asedau na ellir eu cyffwrdd megis meddalwedd cyfrifiadurol, hawliau patent a 

thrwyddedau a ffioedd technegol ac ymgynghoriaeth. 

Dyddiad Cau: 2 Gorffennaf 2019 

Rhagor o wybodaeth:  https://gov.wales/food-business-investment-scheme  

https://blog.whsmith.co.uk/community-grants-application/
https://blog.whsmith.co.uk/community-grants-application/
https://gov.wales/food-business-investment-scheme

