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Cyfleoedd Cyllido 
Rhifyn 56 ~ Ebrill 2020  

Bwletin ar ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol 

 

Grantiau Bychain i Gynorthwyo Elusennau Plant sy’n cael 
eu heffeithio gan Bandemig Covid-16  

Ymddiriedolaeth Elusennol Sylvia Adams – Gwaith Ataliol 
yn y Blynyddoedd Cynnar 

Manylion:  Mewn ymateb i’r pandemig cyfredol, mae Ymddiriedolaeth 

Elusennol Sylvia Adams wedi newid eu canllawiau a’u prosesau ymgeisio 

gyda’r nod o gynnig cymorth i elusennau bychain a chanolig eu maint  y gallai 

fod angen cymorth ychwanegol arnynt yn y cyfnod yma. 

Nod yr Ymddiriedolaeth yw gwella cyfleoedd oes plant dan 0-3 oed dan 

anfantais yng Nghymru a Lloegr trwy gefnogi ymyriad cynnar a gwaith ataliol a 

fydd yn: 

• Gwella’r gallu i gyrraedd grwpiau 0-3 oed sydd wedi’u targedu. 

• Gwella’r deilliannau diffiniedig yn y grwpiau yma sydd wedi’u targedu. 

Yn y rownd gyfredol, bydd grantiau heb gyfyngiad ar gael o £5,000 fel taliadau 

untro i gynorthwyo elusennau cofrestredig yng Nghymru a Lloegr. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau cofrestredig sy’n gweithio gyda 

phlant blynyddoedd cynnar dan anfantais yng Nghymru a Lloegr: 

Mae’r Tîm Ariannu Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu prosiect a chynghori ar 
ariannu allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i gyfleoedd i wneud cais am ariannu 
a chefnogi ceisiadau am arian prosiect a’u hadnabod. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’r cyfleoedd sydd wedi’u cyhoeddi 
yma, byddem yn falch o ddarparu rhagor o wybodaeth. Gallwn hefyd ddarparu 
cyngor ar baratoi ceisiadau a helpu i dynodi partneriaid prosiect posibl yn ôl y gofyn.  
Mae gennym fynediad at adnoddau dynodedig fel GRANTfinder i geisio dod 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 

mailto:funding@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


Tudalen 2 o 6 
 

• Elusennau y mae eu cyfrifon diweddaraf a archwiliad yn dangos incwm o 

lai na £750,000. 

• Elusennau sy’n gallu dangos tebygolrwydd y bydd rhagor o alw am eu 

gwasanaethau a/neu lai o incwm disgwyliedig y gellir ei briodoli i’r 

pandemig. 

Dyddiad Cau:  28 Ebrill 2020.  Rhaid i sefydliadau lenwi’r rhestr wirio gyn-

ymgeisio ar-lein, sydd i’w gweld ar wefan yr Ymddiriedolaeth. Yna bydd y rhai 

sy’n gymwys yn gallu llenwi ffurflen gais cam un. 

Rhagor o Wybodaeth:  http://sylvia-adams.org.uk/  

 

Sefydliad Cymorth i Elusennau – Cronfa Argyfwng 
Coronafeirws 

Manylion:  Mewn adeg o argyfwng mae’r Sefydliad Cymorth i Elusennau wedi 

lansio cronfa ymateb brys i helpu sefydliadau elusennol llai o faint sy’n dioddef 

o effaith Covid-19.  Maent yn cynnig grantiau hyd at £10,000 i helpu elusennau 

barhau i gynnig cymorth angenrheidiol i gymunedau ar draws y DU. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais: Sefydliadau elusennol a gweithgareddau 

elusennol gydag incwm o £1m neu lai yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf. 

I beth y mae wedi’i fwriadu: Nawdd anghyfyngedig ar gyfer costau craidd, 

staffio, costau gwirfoddolwyr, cyflenwadau ac offer, cyfathrebu neu waith 

elusennol hanfodol arall.  Rhaid i chi allu disgrifio sut y bydd grant argyfwng yn 

gwella pethau i’r sefydliad a’r gymuned.  

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau, er mae’r Sefydliad yn rhagweld y bydd yna 

alw mawr, felly dylech anfon cais mor fuan â phosibl.  Mae’r Sefydliad yn 

gobeithio talu’r sefydliadau llwyddiannus o fewn 14 diwrnod o dderbyn cais. 

Gwybodaeth bellach:  https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-

coronavirus-emergency-fund  

 

Cronfa Cymorth Llifogydd Llywodraeth Cymru 

Manylion:  Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’n ffurfiol Gronfa Cymorth 

Llifogydd o £2.5miliwn i fusnesau Cymru ymadfer ar ôl y ddifrod a’r chwalfa a 

achoswyd gan y stormydd diweddar – Ciara, Dennis a Jorge.  Gall busnesau 

sy’n cael eu heffeithio wneud cais am grant o £2,500 i’w helpu i ddechrau 

gweithredu’n llawn eto unwaith eto mor gyflym â phosibl. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gall y grant gael ei hawliau gan fusnesau sy’n 

cyflawni’r meini prawf canlynol: 

• Rhaid i’r busnes fod yn SME sy’n seiliedig yng Nghymru 

http://sylvia-adams.org.uk/
https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund
https://www.cafonline.org/charities/grantmaking/caf-coronavirus-emergency-fund
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• Mae angen i’r busnes ddangos ei fod wedi dioddef amhariad o ganlyniad i 
storm Ciara a/neu storm Dennis a/neu Jorge:  
o Wedi’i effeithio’n uniongyrchol gan y tywydd, h.y. difrod llifogydd i’r 

eiddo, y cyfarpar a/neu stoc;  
o Wedi’i effeithio’n anuniongyrchol gan y tywydd, h.y. nid oes gan y 

busnes unrhyw fynediad / neu mynediad cyfyngedig yn unig at eiddo, 
cyfarpar a/neu stoc o ganlyniad i’r llifogydd; mynediad cyfyngedig i 
gwsmeriaid, cyflenwyr a/neu staff; colli masnach a phroblemau talu 
gweithwyr. 

Dyddiad cau:  20 Awst 2020, gan ddibynnu ar cronfeydd. 

Rhagor o wybodaeth:  https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-

llifogydd   

 

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol – Helpu i gael 
gwared ar Ddigartrefedd (Cymru) 

Manylion:  Lansiwyd y gronfa fis Ionawr 2020, a’r nod yw mynd i’r afael ag 

achos ac effaith digartrefedd yng Nghymru. Mae’r arian wedi’i fwriadu ar gyfer 

prosiectau sy’n gweithredu ar draws un neu fwy o ardaloedd awdurdod lleol, ac 

yn ceisio ail-ddylunio gwasanaethau fel bod digartrefedd yn rhywbeth sy’n brin, 

yn para am gyfnod byr a ddim yn cael ei ailadrodd.   

Bydd grantiau’n cael eu dyfarnu mewn dau gam: Cam 1, Grantiau datblygu o 

hyd at £50,000 ar gyfer Mynegiant o Ddiddordeb llwyddiannus; Cam 2, Grant 

prosiect llawn yn para rhwng pump a saith mlynedd am o leiaf £10,000 heb 

nodi unrhyw uchafswm penodol. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Dylai ceisiadau ddod gan bartneriaethau aml-

sector aml-sefydliad sy’n cael eu harwain gan sefydliad trydydd sector sydd 

mewn sefyllfa i arwain, a dylent gynnwys awdurdod/awdurdodau lleol sy’n 

cwmpasu’r ardal ddaearyddol dan sylw. 

I beth y mae wedi’i fwriadu:  Dylai prosiectau: 

• Ganolbwyntio ar bobl a chefnogi’r rheiny sy’n ddigartref neu mewn perygl 

o gael eu gwneud yn ddigartref.   

• Cael eu dylunio ar y cyd gan bobl y mae digartrefedd yn effeithio arnynt, 

a sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.   

• Darparu cymorth parhaus sy’n canolbwyntio ar bobl ar ben y ddarpariaeth 

sy’n bodoli eisoes. 

• Lleihau’r gwahaniaethu a’r rhagfarn tuag at bobl sy’n ddigartref. 

• Datblygu sail tystiolaeth gadarn sy’n gallu cyfrannu gwybodaeth i helpu i 

gyflenwi’r prosiect. 

Dyddiad Cau:  29 Mai 2020 

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd
https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-cymorth-llifogydd
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Rhagor o wybodaeth:  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/helping-end-

homelessness 

 

Ymddiriedolaeth Idlewild  

Manylion:  Sylfaenwyd Ymddiriedolaeth Idlewild gyda’r nod o gadw agweddau 

ar etifeddiaeth gyffredin y DU ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Mae’n dyfarnu 

oddeutu £140,000 mewn grantiau bob blwyddyn i elusennau cofrestredig ar 

gyfer prosiectau celfyddydol a chadwraethol. £5,000 yw’r uchafswm grant sydd 

ar gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau sydd wedi’u cofrestru yn y DU, neu 

elusennau sydd wedi’u heithrio’n gyhoeddus, gan gynnwys rhai amgueddfeydd 

ac orielau.  At ddibenion gwaith cadwraeth, gall eglwysi sy’n elusennau 

‘eithriedig’ hefyd wneud cais. 

I beth y mae wedi’i fwriadu:  Mae’r Ymddiriedolaeth yn cefnogi prosiectau yn 

y ddau faes canlynol: 

• Grantiau ar gyfer y Celfyddydau.  Meithrin Gweithwyr Proffesiynol Cyfnod 

Cynnar – yn cefnogi rhaglenni sy’n gwella cyfleoedd i bobl broffesiynol 

sy’n gweithio’n greadigol ym maes y celfyddydau ar adeg cynnar yn eu 

gyrfa. 

• Grantiau Cadwraeth.  Gwrthrychau Celf a Chelfyddydwaith – yn cefnogi 

cadwraeth eitemau o bwysigrwydd hanesyddol neu gelfyddydol a 

chelfyddydwaith mewn amgueddfeydd, orielau, mannau addoliad, 

adeiladau hanesyddol neu eu tiroedd. 

Dyddiad Cau:  10 Medi 2020, hanner nos. 

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

 

Cerddoriaeth i Bawb – Cyllid Prosiect Cymunedol  

Manylion:  Wedi’i weinyddu gan Cerddoriaeth i Bawb, nod rhaglen grantiau 

Cerddoriaeth yn y Gymuned yw rhoi help llaw i brosiectau a mentrau ar draws y 

DU sy’n ceisio dod â cherddoriaeth i’w cymunedau. Mae’r cyllid wedi’i fwriadu 

ar gyfer grwpiau sydd angen cymorth i gyflawni eu potensial wrth iddynt 

ddatblygu rhaglenni cerddoriaeth sy’n wirioneddol gynaliadwy. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Grwpiau, ysgolion a sefydliadau o’r DU sy’n dod 

â cherddoriaeth i’w cymunedau. 

I beth y mae wedi’i fwriadu:  Mae’r cyllid yn cael ei ddyfarnu yn ôl disgresiwn, 

ond mae grantiau yn y gorffennol wedi bod oddeutu £2,500. 

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/helping-end-homelessness
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/helping-end-homelessness
http://www.idlewildtrust.org.uk/
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Dyddiad Cau:  1 Gorffennaf ar gyfer gofynion cyllid ym mis Medi. 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.musicforall.org.uk/apply-for-funding/ 

 

Cynllun Grantiau Bychain Theatrau’r DU 

Manylion:  Crëwyd y Cynllun yn 2012 gyda chymorth cyllid gan yr Andrew 

Lloyd Webber Foundation. Nod Cynllun Grantiau Bychain Theatrau’r DU yw 

cefnogi theatrau bychain yn eu gwaith cymunedol. Mae’r cynllun yn ariannu 

gwelliannau cyfalaf i theatrau sy’n cael eu rhedeg gan elusennau a grwpiau nid-

er-elusen sy’n gallu dangos yn eglur y gwerth y byddai hyn yn ei ychwanegu at 

eu gwaith gyda chymunedau lleol. Mae grantiau o hyd at £5,000 ar gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Rhaid ymgeiswyr: fod yn berchennog neu’n 

rheolwr ar theatr yn y DU; cynnal rhaglen reolaidd yn y theatr sy’n cynnwys 

gwaith proffesiynol, cymunedol a/neu amatur gydag o leiaf 30 perfformiad y 

flwyddyn; a rhaid iddo/iddi fod â strwythur cyfreithiol elusennol neu nid-er-elw 

dilys yn y DU. 

I beth y mae wedi’i fwriadu:  Mae’r grantiau i’w defnyddio ar gyfer mân 

brosiectau cyfalaf sy’n: 

• Mynd i’r afael â gwaith atgyweirio brys ar adeiladau 

• Gwella hyfywedd gweithredol 

• Cyflwyno gwelliannau amgylcheddol 

• Gwella hygyrchedd corfforol. 

Dyddiad Cau:  12 hanner dydd, 5 Hydref 2020. 

Rhagor o wybodaeth:  http://www.theatrestrust.org.uk/grants/small-grants-

scheme   

 

Sefydliad Hedley  

Manylion:  Mae’r Sefydliad yn darparu grantiau i elusennau cofrestredig 

bychain yn y DU sy’n gweithio gyda phobl ifanc ym meysydd hamdden, 

chwaraeon, hyfforddiant, iechyd a lles, cefnogaeth ac addysg awyr agored i 

bobl ifanc.  Nod y cynllun yw cefnogi sefydliadau elusennol sy’n cynnal 

prosiectau i bobl ifanc, pobl anabl a’r rhai sy’n dioddef salwch angheuol. Prif 

amcan grantiau’r Ymddiriedolwyr yw cynorthwyo ac annog datblygiad a newid.   

Mae’r grantiau oddeutu £3,000 ar gyfartaledd, er bod uchafswm o £5,000 ar 

gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau cofrestredig sy’n dod o’r DU ac yn 

gweithio yma. 

http://www.musicforall.org.uk/apply-for-funding/
http://www.theatrestrust.org.uk/grants/small-grants-scheme
http://www.theatrestrust.org.uk/grants/small-grants-scheme
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I beth y mae wedi’i fwriadu:  Mae’r Sefydliad yn arbennig o awyddus ar 

weithgareddau awyr agored anturus a chyllido cyfarpar ac offer priodol ar gyfer 

hyn. Mae hefyd yn cyllido cynlluniau sy’n helpu i gadw pobl ifanc mewn perygl 

allan o’r System Cyfiawnder Troseddol. Mae cynorthwyo mân elusennau sy’n 

helpu pobl ifanc anabl a rhai sy’n dioddef salwch angheuol trwy gyllido cyfarpar 

arbenigol a threfnu a seibiant ar eu cyfer yn nod arall. 

Dyddiad Cau:  Dim dyddiad cau 

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

 

Cronfa Mân Grantiau Magic 2020 

Manylion:  Mae Ymddiriedolaeth Cymunedol y Cod Post yn darparu grantiau 

bychain unigol i fân elusennau lleol a grwpiau cymunedol ar gyfer prosiectau 

sy’n cefnogi ac yn ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon neu ymarfer 

gyda’r prif nod o wella’u hiechyd corfforol.  Nod y gronfa yn anad dim yw 

cefnogi cynlluniau sy’n ymgysylltu ag unigolion anodd eu cyrraedd a’u helpu i 

oresgyn rhwystrau i gyfranogiad.  

Mae grantiau o £500 ar gael, ac i’r rheiny nad ydynt yn aelodau o Localgiving, 

byddant hefyd yn derbyn blwyddyn o aelodaeth gan gynnwys mynediad i gyfres 

Localgiving o offerynnau codi arian ar-lein. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau cofrestredig, Cwmnïau Buddiannau 

Cymunedol (CIC), Sefydliadau Corfforedig Elusennol, mentrau cymdeithasol a 

sefydliadau cymunedol eraill nid-er-elw.  

I beth y mae wedi’i fwriadu:  Gellir defnyddio’r grantiau i gynorthwyo â 

chostau rhedeg cyffredinol gweithgareddau chwaraeon newydd a rhai sydd 

eisoes wedi’u sefydlu.  Gallai hyn gynnwys llogi cyfleusterau, offer a chyfarpar, 

cymwysterau mentora, a threuliau gwirfoddolwyr ac ati.  

Dyddiad Cau:  31 Hydref 2020 

Rhagor o wybodaeth:  https://localgiving.org/about/magic-little-grants/  

http://www.hedleyfoundation.org.uk/
https://localgiving.org/about/magic-little-grants/

