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 Cyfleoedd Cyllido  
 Rhifyn 55 ~ Chwefror 2020  

 Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd cyllido cyfredol 

 

 

Gwobrau Ailgylchu Cenedlaethol 

Manylion:  Mae'r Gwobrau Ailgylchu Cenedlaethol yn cael eu cydnabod yn 

eang fel stamp rhagoriaeth yn niwydiant ailgylchu'r DU.  Eu bwriad yw 

gwobrwyo a chefnogi ymdrechion y sectorau cyhoeddus a phreifat sydd wedi 

sicrhau cyflawniadau ym maes ailgylchu a rheoli gwastraff.   

Mae 17 categori ar agor gan gynnwys Rhagoriaeth Ailgylchu, Llwyddiant 

Awdurdodau Lleol, Menter Gwastraff Bwyd, a Thîm y Flwyddyn - y Sector 

Cyhoeddus / Trydydd Sector gan gynnwys llawer o rai eraill.  

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae mynediad yn agored i bawb sy'n ymwneud 

ag ailgylchu a rheoli gwastraff, o awdurdodau lleol i gynhyrchwyr gwastraff, 

cwmnïau rheoli gwastraff, gweithgynhyrchwyr, cynhyrchwyr ynni, adwerthwyr, 

cwmnïau adeiladu a chorfforaethol yn y DU. 

Dyddiad cau:  14 Chwefror 2020 

Gwybodaeth Bellach:  https://nra.mrw.co.uk/fw_award_front  

 

 

Mae'r Tîm Cyllido Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu prosiectau a gwasanaeth 
ymgynghorol am gyllid allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i a nodi cyfleoedd i 
gynnig am arian a chefnogi ceisiadau prosiect. 

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 am baratoi 
ceisiadau a helpu i nodi darpar bartneriaid prosiect, os oes angen.  Gallwn gysylltu 
ag adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod o hyd i ffynonellau cyllid 
posibl. 
 
Cysylltwch â'r Tîm Cyllido Adfywio: cyllid@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 

https://nra.mrw.co.uk/fw_award_front
mailto:cyllid@powys.gov.uk
http://www.growinpowys.com/
http://www.growinpowys.com/
https://www.facebook.com/GrowInPowys
https://www.facebook.com/GrowInPowys
https://www.facebook.com/GrowInPowys/
http://www.twitter.com/growinpowys
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Cronfa Elusennol Baily Thomas 

Manylion:  Nod y Gronfa yw cefnogi gwaith ar gyfer gofalu am a lliniaru sefyllfa 

plant ac oedolion gyda'r cyflyrau y cyfeirir atynt yn gyffredinol fel anawsterau 

dysgu difrifol neu awtistiaeth.  Mae grantiau bach yn amrywio o £250 i £10,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Sefydliadau gwirfoddol sy'n elusennau 

cofrestredig neu sy'n gysylltiedig ag elusen gofrestredig.  Gallai elusennau 

eithriedig fel ysgolion a chymdeithasau rhieni ac athrawon wneud cais hefyd. 

Beth yw ei bwrpas:  Bydd y Gronfa yn ystyried cefnogi costau cyfalaf a 

refeniw, ar gyfer prosiectau unwaith yn unig a chostau cynnal /craidd 

cyffredinol.  Mae'r math o brosiect y bydd yr elusen yn ei ariannu yn cynnwys, 

ond heb fod yn gyfyngedig i:  

 Gwaith adeiladu / adnewyddu ar gyfer gofal preswyl / nyrsio a seibiant ac 

ysgolion, 

 Cynlluniau cyflogaeth, 

 Cynlluniau chwarae a chynlluniau therapi chwarae 

 Canolfannau gweithgaredd dydd a chymdeithasol 

 Cynlluniau byw'n annibynnol. 

Dyddiad cau:  1 Mawrth 2020 

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

 

Sefydliad y Teulu Ashley 

Manylion:  Fe’i sefydlwyd ym 1986 er cof am y dylunydd Laura Ashley, a phrif 

nod y Sefydliad yw cryfhau cymunedau gwledig, yn enwedig y rhai yng 

Nghymru.  Mae'n ceisio cefnogi prosiectau celf a chymunedol da ar raddfa fach.  

Er nad oes terfyn penodol ar y swm y gellir ei ddyfarnu, rhoddir blaenoriaeth i 

geisiadau o dan £10,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gallai elusennau, sefydliadau anghorfforedig a 

grwpiau cymunedol yng Nghymru a Lloegr wneud cais.  Croesewir ceisiadau 

hefyd gan amgueddfeydd cymunedol ac ysgolion uwchradd am gyllid ar gyfer 

pynciau celfyddydol. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae'r cyllid ar gyfer costau craidd, gan gynnwys cyflogau 

a gorbenion.  Polisi cyfredol y Sefydliad yw ffafrio cynigion refeniw yn hytrach 

na cheisiadau cyfalaf. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

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

 

http://www.bailythomas.org.uk/
https://www.ashleyfamilyfoundation.org.uk/
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Sefydliad Esmée Fairbairn - Cronfa Pobl Ifanc  

yn Gadael Gofal 

Manylion:  Mae'r Gronfa'n dyfarnu grantiau a buddsoddiadau cymdeithasol i 

sefydliadau sy'n ymwneud â gwaith elusennol sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n 

gadael gofal.  Nod eithaf y cynllun yw helpu pobl ifanc i drosglwyddo'n 

llwyddiannus o'r system ofal i annibyniaeth.  Y grant cyfartalog diweddar a 

ddyfarnwyd oedd £100,000 dros dair blynedd.  

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae mwyafrif y sefydliadau a ariennir yn 

elusennau neu’n sefydliadau dielw, er bod sefydliadau eraill sy'n gwneud gwaith 

elusennol sy'n cefnogi pobl ifanc sy'n gadael gofal yn gallu ymgeisio hefyd. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae'r Gronfa'n cefnogi gwaith sy’n: 

 Datblygu perthnasoedd cefnogol hirhoedlog i bobl ifanc mewn gofal ac yn 

gadael gofal, fel modelau arfer da o sut y gallai perthnasoedd teuluol gael 

eu meithrin gan y system ofal, a datblygu rhwydweithiau anffurfiol 

ymarferol sy'n cynnig cyngor ac yn lleihau arwahanrwydd.  

 Cael effaith gadarnhaol ar y gefnogaeth y mae ymadawyr gofal yn ei 

chael gan eu hawdurdod lleol a gwasanaethau statudol eraill, drwy er 

enghraifft gynnwys ymadawyr gofal mewn penderfyniadau am eu 

bywydau eu hunain, eiriol dros bobl ifanc, a dylanwadu ar bolisi 

ehangach mewn perthynas â gofal. 

Dylai pob prosiect fod yn glir ynghylch yr effaith y bydd yn ei gael a sut y bydd 

hyn yn cael ei fesur, a chynnwys gweithio mewn partneriaeth ag awdurdodau 

lleol a sefydliadau eraill sydd â chyfrifoldeb am ymadawyr gofal. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://esmeefairbairn.org.uk/young-people-leaving-

care  

 

Sefydliad Foyle - Prif Gynlluniau Grantiau a Chynlluniau 
Grantiau Bach 

Manylion:  Mae Sefydliad Foyle yn ymddiriedolaeth rhoi grantiau annibynnol 

sy'n dosbarthu grantiau i elusennau'r DU mewn tri phrif faes: Y Celfyddydau a 

Dysgu o dan y Prif Gynllun Grantiau, Cynllun Llyfrgelloedd Ysgol Foyle, a phob 

maes elusennol arall trwy'r Cynllun Grantiau Bach. 

Mae'r Prif Gynllun yn cefnogi prosiectau sy’n gallu gwella cynaliadwyedd a 

chynnig buddion tymor hir ym meysydd perfformio a'r celfyddydau gweledol.  O 

dan y Rhaglen Ddysgu mae hefyd yn cefnogi prosiectau sy'n hwyluso caffael 

gwybodaeth a gallai gael effaith strategol hirdymor mewn meysydd gan 

gynnwys llyfrgelloedd, amgueddfeydd ac archifau. 

https://esmeefairbairn.org.uk/young-people-leaving-care
https://esmeefairbairn.org.uk/young-people-leaving-care
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Mae'r Cynllun Grantiau Bach yn cefnogi elusennau llai, llawr gwlad ac 

elusennau lleol yn y DU ym mhob maes gwaith, lle mae gan grant y potensial i 

wneud gwahaniaeth sylweddol i'w gwaith. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae'r Prif Grantiau yn agored i sefydliadau'r DU 

sydd â statws elusennol a chylch gwaith craidd sy’n ymwneud â’r celfyddydau 

neu ddysgu.  Mae Grantiau Bach yn agored i unrhyw elusen yn y DU sydd â 

throsiant blynyddol o lai na £150,000, gyda blaenoriaeth yn cael ei rhoi i'r rheini 

sy'n gweithio ar lawr gwlad ac ar lefel y gymuned leol. 

Beth yw ei bwrpas:  Gellir defnyddio Prif Grantiau ar gyfer costau refeniw a 

chyfalaf.  Mae Grantiau Bach ar gael ar gyfer costau craidd, offer a chostau 

prosiect. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau ar gyfer y naill gynllun na'r llall. 

Gwybodaeth Bellach:  

Prif Grantiau http://www.foylefoundation.org.uk/index.php  

Grantiau Bach http://www.foylefoundation.org.uk/small-grants-scheme/ 

 

Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy Annomestig (RHI) 

Manylion:  Mae'r Cymhelliant Gwres Adnewyddadwy yn fenter gan y 

Llywodraeth sy'n cael ei chynnal gan Ofgem, sy'n darparu cyllid i gynhyrchwyr 

gwres adnewyddadwy annomestig a chynhyrchwyr biomethan ym Mhrydain.  

Bwriad y cynllun yw chwyldroi'r ffordd y mae gwres yn cael ei gynhyrchu a'i 

ddefnyddio, a dyma'r cynllun cymorth ariannol cyntaf o'r fath ar gyfer gwres 

adnewyddadwy.  Os byddant yn llwyddiannus, bydd sefydliadau'n derbyn 

taliadau am y gwres y maent yn ei gynhyrchu dros gyfnod o 20 mlynedd. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Cynhyrchwyr gwres annomestig a 

chynhyrchwyr biomethan. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae'r technolegau canlynol wedi'u cynnwys yn y cynllun: 

boeleri biomas, thermol solar, pympiau gwres o’r ddaear, pympiau gwres o 

ddŵr, hylosgi bio-nwy ar y safle, geothermol dwfn, ynni o wastraff solet trefol, a 

chwistrellu biomethan i'r grid. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.ofgem.gov.uk/environmental-

programmes/non-domestic-rhi  

 

 

 

http://www.foylefoundation.org.uk/index.php
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Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol -  

Pobl a Lleoedd (Cymru) 

Manylion:  Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn cefnogi elusennau 

a'r sector gwirfoddol i adfywio ac ailfywiogi cymunedau.  Dylai prosiectau 

gynnwys tair agwedd allweddol: 

Rhai dan arweiniad pobl - dylai'r rhai a fydd yn elwa o'r prosiect neu sy'n cael 

eu heffeithio ganddo fod yn rhan ystyrlon o'i ddatblygiad, ei ddyluniad a'i 

gyflawni. 

Rhai sy’n seiliedig ar gryfderau - mae angen i brosiectau wneud y gorau o 

sgiliau a phrofiadau pobl mewn cymunedau. 

Rhai sydd wedi’u cysylltu - mae angen i grwpiau ymgeiswyr wybod beth mae 

eraill yn ei wneud yn lleol a sicrhau bod eu prosiect yn ategu ac yn ychwanegu 

at hyn. 

Mae grantiau Canolig yn cynnig cyllid o £10,001 i £100,000 ac mae grantiau 

Mawr yn cynnig cyllid o £100,001 i £500,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae croeso i grwpiau cymunedol a gwirfoddol a 

sefydliadau sector cyhoeddus wneud cais. 

Beth yw ei bwrpas:  Gellir defnyddio cyllid i gefnogi cost cyfalaf a refeniw 

prosiectau ledled Cymru.   

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes?min=10000&locatio

n=wales  

 

Grantiau’r Sefydliad Canŵio 

Manylion:  Nod y Sefydliad Canŵio yw hyrwyddo profiad chwaraeon padlo ar 

ddyfrffyrdd y DU mewn modd cynaliadwy, gan wella hygyrchedd i ddefnyddwyr 

o bob sector o'r gymuned yr un pryd.  Mae dyfarniadau fel arfer rhwng £2,000 a 

£5,000 er bod prosiectau eithriadol yn cael eu hystyried a gellir dyfarnu grantiau 

hyd at £10,000.  

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae clybiau, grwpiau cymunedol a rhanbarthau 

sydd â diddordeb gweithredol mewn canŵio, a phrosiect sy'n canolbwyntio ar 

ganŵio yn ehangach yn y DU yn gymwys i wneud cais. 

Beth yw ei bwrpas:   

 Sicrhau mannau lansio newydd neu well fel grisiau neu bontynau. 

Hyrwyddo pwyntiau mynediad cysylltiedig gan gynnwys arwyddion neu 

fapiau i gynyddu cyfranogiad a defnydd. 

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes?min=10000&location=wales
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes?min=10000&location=wales
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 Ymgorffori gwell hygyrchedd neu gyfleusterau mewn lleoliadau ar lan y 

dŵr. 

 Gwella ansawdd dyfrffyrdd trwy gefnogi’r gwaith o lanhau neu o wella 

cynefinoedd naturiol. 

Dyddiad cau:  28 Chwefror 2020 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.canoefoundation.org.uk/online-funding-

applications/  

 

https://www.canoefoundation.org.uk/online-funding-applications/
https://www.canoefoundation.org.uk/online-funding-applications/

