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 Cyfleoedd Cyllido  
 Rhifyn 54 ~ Hydref 2019  

 Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd cyllido cyfredol 

 

Cynllun Grant Cymraeg 2050 

Manylion:  Mae Cynllun Grant Cymraeg 2050 wedi'i sefydlu gan Lywodraeth 

Cymru i ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau tymor byr newydd ac arloesol a fydd 

yn cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg.  Gobaith y cynllun yw cynyddu gwelededd y 

Gymraeg ym mhob cymuned.  Mae angen i brosiectau fodloni un neu fwy o'r 

meini prawf isod ar gyfer arloesi: 

 Cynyddu'r defnydd o Gymraeg cymdeithasol trwy dechnoleg 

 Cynnig syniadau a gweithgareddau newydd i hyrwyddo’r Gymraeg nad 

ydyn nhw wedi'u defnyddio o'r blaen 

 Cynnig ffordd newydd o weithio i annog, hyrwyddo neu hwyluso'r defnydd 

o'r Gymraeg 

 Cymryd risg gyda'r posibilrwydd o gael effaith bellgyrhaeddol os bydd yn 

llwyddiannus.  

Uchafswm y grant sydd ar gael fesul prosiect yw £20,000. 

Pwy all wneud cais:  Gall ceisiadau ddod gan sefydliadau preifat, a rhai o'r 

sector cyhoeddus a’r trydydd sector sy'n gweithredu yng Nghymru.  Gall 

sefydliadau newydd neu'r rhai nad ydynt eto wedi ffurfioli eu statws wneud cais. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae'r grant i'w ddefnyddio ar gyfer refeniw, yn hytrach na 

threuliau cyfalaf.  Gallai gwariant cymwys gynnwys costau staff a rheolwyr, llogi 

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

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw un o'r cyfleoedd a gyhoeddir yma, byddwn yn 
falch o roi mwy o wybodaeth.  Gallwn hefyd ddarparu cyngor ar baratoi ceisiadau a 
helpu i nodi darpar bartneriaid i brosiectau, 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 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 
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offer, cyflogi hyfforddwyr neu arbenigwyr i wireddu'r prosiect, a chostau sy'n 

gysylltiedig â gwerthuso neu asesu'r prosiect, ymhlith eraill.  

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach :  https://cymraeg.gov.wales/?lang=cy  

 

Rhaglen Hanfodion Brys 

Manylion:  Mae Rhaglen Hanfodion Brys Plant mewn Angen y BBC yn cefnogi 

plant a phobl ifanc sy'n wynebu amgylchiadau eithriadol o anodd.  Mae'r 

rhaglen yn darparu eitemau ar gyfer anghenion mwyaf sylfaenol plant a phobl 

ifanc sy'n agored i niwed, a allai fod:  

 Yn byw mewn tlodi difrifol ac yn dioddef amddifadedd, 

 Yn cael eu heffeithio gan faterion cymdeithasol ychwanegol fel cam-drin 

domestig, camddefnyddio sylweddau, dieithrio, anabledd neu salwch 

difrifol, anawsterau iechyd meddwl neu ymddygiad, cam-drin neu 

esgeulustod. 

Lle bo modd, darperir eitemau yn uniongyrchol yn hytrach na dyfarnu grant 

arian parod.  Gweinyddir y gronfa gan Wasanaethau Busnes y Gronfa Deuluol. 

Pwy all wneud cais:  Rhaid gwneud ceisiadau trwy sefydliad sy'n cefnogi'r 

teulu neu'r person ifanc ac sy'n gallu asesu eu hanghenion. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae cyllid ar gael ar gyfer eitemau cartref hanfodol gan 

gynnwys dodrefn, poptai trydanol ac offer cegin, oergelloedd a rhewgelloedd, 

dillad, offer babanod, peiriannau golchi, a gwelyau a dillad gwely plant, gan 

gynnwys cotiau.   

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.familyfundservices.co.uk/  

 

Go Awards Cymru 

Manylion:  Mae Go Awards Cymru yn dathlu ac yn gwobrwyo rhagoriaeth ym 

mhob agwedd ar gaffael ledled Cymru.  Mae'r gwobrau yn dymuno cydnabod 

ac arddangos y gorau o'r hyn sydd gan gaffael yn y sector cyhoeddus i'w 

gynnig fel sector marchnad, o ran rhagolygon gyrfa ac fel ffordd o ddarparu 

gwasanaethau cyhoeddus effeithlon ac effeithiol.   

Mae'r noson wobrwyo yn fodd i godi proffil caffael yn ei gyfanrwydd, gan 

ddangos pwysigrwydd a buddion caffael i'r llywodraeth, y GIG, busnes a'r 

cyhoedd yn y DU. 

https://cymraeg.gov.wales/?lang=cy
https://www.familyfundservices.co.uk/
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Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae'r gwobrau'n agored i sefydliadau 

cyhoeddus, preifat a thrydydd sector y mae eu cais yn uniongyrchol gysylltiedig 

â gwaith gyda chorff sector cyhoeddus wedi'i leoli yng Nghymru. 

Dyddiad cau:  5pm, 15 Ionawr 2020 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.goawards.co.uk/wales/  

 

Sefydliad Ulverscroft 

Manylion:  Wedi'i ffurfio gan gyfarwyddwyr cwmni Llyfrau Print Bras 

Ulverscroft, sefydlwyd Sefydliad Ulverscroft ym 1973 i roi cymorth hanfodol i 

bobl â nam ar eu golwg.   

Mae'r Sefydliad yn darparu grantiau i sefydliadau sy'n gweithio i leddfu, 

cynorthwyo a gwella triniaeth ac addysg y rhai sy'n dioddef o nam ar eu golwg.   

Mae hefyd yn ariannu cyfleusterau ar gyfer trin neu liniaru nam ar y golwg ac 

ymchwil feddygol. 

Dyfernir grantiau yn ôl disgresiwn yr Ymddiriedolwyr a gallant amrywio o £100 i 

£500,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Unrhyw sefydliadau sy'n helpu'r rhai â nam ar 

eu golwg yn y DU neu dramor.  Gallai hyn gynnwys: 

 Cymdeithasau i’r deillion a’r rhannol ddall cenedlaethol a lleol 

 Ysgolion a cholegau ar gyfer pobl â nam ar eu golwg 

 Sefydliadau chwaraeon a chymdeithasol ar gyfer pobl â nam ar eu golwg 

Beth yw ei bwrpas:  Mae grantiau ar gael ar gyfer costau sy'n gysylltiedig â 

phrosiectau sy'n gwella’n sylweddol y gwasanaethau sydd o fudd i bobl â nam 

ar eu golwg, gan roi blaenoriaeth i'r rheini sy'n arwain at fuddion tymor hwy.    

Dyddiad cau:  15 Rhagfyr 2019 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/  

 

Elusen Lawrence Atwell - Rhaglen Unigolion 

Manylion:  Mae'r Elusen yn rhoi grantiau i bobl ifanc (16 i 26 oed) o 

gefndiroedd incwm isel, i'w helpu i ennill cymwysterau galwedigaethol, 

achrededig fel y gallant symud i gyflogaeth.  Trwy deilwra ei grantiau i'r rhai 

mwyaf anghenus, mae'r elusen yn dymuno buddsoddi yn nyfodol pobl ifanc a'u 

helpu i ddod o hyd i waith boddhaol.   

Mae grantiau o hyd at £1,500 ar gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  I fod yn gymwys, rhaid i ymgeiswyr fod yn:  

https://www.goawards.co.uk/wales/
https://www.ulverscroft-foundation.org.uk/


Tudalen 4 o 7 
 

 16 i 26 oed 

 Dinesydd Prydeinig, ceisiwr lloches neu ffoadur, neu wedi byw yn y DU 
ers tair blynedd. 

 Dilyn cwrs hyfforddiant galwedigaethol achrededig hyd at lefel 3. 

 Dod o aelwyd incwm isel. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae grantiau ar gael i gefnogi'r canlynol: 

 Hyfforddiant galwedigaethol - cyrsiau achrededig fel BTEC neu City & 

Guilds, cymwysterau i yrru tryciau neu weithio mewn gwasanaethau 

diogelwch, a chyrsiau sylfaen a mynediad. 

 Cyrsiau 'cam cyntaf' wedi'u hanelu at bobl heb unrhyw gymwysterau 

ffurfiol sy'n borth hanfodol tuag at gymhwyster galwedigaethol neu 

gyflogaeth.  

 Gall grantiau hefyd gynorthwyo gyda ffioedd dysgu neu arholi, costau 

byw cyffredinol wrth hyfforddi, neu gostau unwaith ac am byth fel tŵls neu 

offer hanfodol. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.skinners.org.uk/grants-and-trusts/atwell/ind 

individualss /  

 

Lush Charity Pot 

Manylion:  Mae'r adwerthwr colur Lush, wedi creu cynllun grant wedi'i ariannu 

gan yr elw o un o'u cynhyrchion, sef eli dwylo a chorff o'r enw 'Charity Pot'.  

Mae'r cynllun hwn yn cynnig cefnogaeth i sefydliadau llawr gwlad bach sy’n 

cael eu cynnal gan wirfoddolwyr, yn enwedig grwpiau ymgyrchu, sy'n gweithio 

ym meysydd amddiffyn anifeiliaid, hawliau dynol a'r amgylchedd yn y DU a 

thramor.   

Mae'r grantiau'n amrywio o £100 i £10,000.  Mae'r grant ar gyfartaledd rhwng 

£2,000 a £4,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gall sefydliadau bach dielw, gan gynnwys 

elusennau cofrestredig, Cwmnïau Buddiannau Cymunedol, sefydliadau newydd 

a busnesau newydd wneud cais. 

Beth yw ei bwrpas:  Rhaid i brosiectau cymwys fynd i'r afael ag o leiaf un o'r 

meysydd a ganlyn: yr amgylchedd, amddiffyn anifeiliaid, hawliau dynol gan 

gynnwys cydraddoldeb, heddwch a chyfiawnder cymdeithasol.  Rhoddir 

blaenoriaeth i achosion llai poblogaidd a allai greu newid tymor hir.  Mae costau 

ymgyrchu a phrosiectau yn cael eu blaenoriaethu dros gostau craidd a 

chyflogau.  

https://www.skinners.org.uk/grants-and-trusts/atwell/individuals/
https://www.skinners.org.uk/grants-and-trusts/atwell/individuals/
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Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau, ond rhaid cyflwyno ceisiadau o leiaf dri mis 

cyn dechrau'r prosiect. 

Gwybodaeth Bellach:  https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-

guidelines-0  

 

Chwaraeon Cymru - Grant Datblygu 

Manylion:  Chwaraeon Cymru yw'r sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am 

hyrwyddo a datblygu chwaraeon a hamdden ledled Cymru.  Maent yn cynghori 

Llywodraeth Cymru ar faterion chwaraeon ac yn dosbarthu arian y Loteri 

Genedlaethol ar gyfer chwaraeon.  Mae'r Grant Datblygu yn cefnogi chwaraeon 

a gweithgaredd corfforol yn y gymuned ac yn ceisio annog pobl i fod yn fwy 

egnïol, yn amlach.  Mae cyllid ar gael i roi hwb i brosiectau newydd, neu i godi'r 

safon a meithrin gallu gweithgareddau cyfredol. 

Mae grantiau rhwng £1,501 a £25,000 ar gael, a gallant gyfrif am hyd at 80% o 

gostau prosiect sefydliadau dielw, neu hyd at 50% o gostau pob ymgeisydd 

arall. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Derbynnir ceisiadau gan unrhyw grŵp sydd â 

chyfrif banc yn enw eu clwb neu sefydliad. Gallai hyn fod yn:  glybiau neu 

gymdeithasau chwaraeon, cyrff llywodraethu chwaraeon, awdurdodau lleol, 

clybiau ieuenctid, grwpiau cymunedol, cymdeithasau gwirfoddol, gweithleoedd. 

Beth yw ei bwrpas:  Mae grantiau ar gael i dalu am wariant gan gynnwys: 

 Sefydlu tîm newydd. 

 Datblygu cyfleusterau hyfforddi newydd. 

 Prynu offer i ddatblygu prosiectau chwaraeon sy'n bodoli eisoes. 

 Addysg / hyfforddiant hyfforddwyr. 

 Llifoleuadau at ddibenion hyfforddi. 

 Prynu tir, neu hawliau i dir, i ddatblygu ardaloedd gweithgaredd. 

 Costau cychwynnol i fentrau newydd. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  http://sport.wales/funding--support/our-

grants/development-grant.aspx  

 

Gwobrau i Bawb - Cymru 

Manylion:  Darperir y rhaglen Gwobrau i Bawb gan y Loteri Genedlaethol a'i 

nod yw gwella cymunedau lleol yn ogystal â bywydau'r bobl fwyaf anghenus. 

Mae'r cynllun yn darparu mwy na £600 miliwn o arian y Loteri Genedlaethol y 

https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-guidelines-0
https://uk.lush.com/article/charity-pot-funding-guidelines-0
http://sport.wales/funding--support/our-grants/development-grant.aspx
http://sport.wales/funding--support/our-grants/development-grant.aspx
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flwyddyn i gymunedau ledled y DU.  Mae grantiau rhwng £300 a £10,000 ar 

gael. 

Dylai prosiectau fodloni o leiaf un o flaenoriaethau'r Gronfa:  

 Dod â phobl ynghyd a meithrin perthnasoedd cryf mewn cymunedau ac 

ar draws cymunedau. 

 Gwella'r llefydd sy’n bwysig i gymunedau. 

 Galluogi mwy o bobl i gyflawni eu potensial trwy weithio i fynd i'r afael â 

phroblemau cyn gynted â phosibl. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gall ceisiadau ddod gan sefydliadau gwirfoddol 

a chymunedol, gan gynnwys elusennau cofrestredig, grwpiau a chlybiau 

cyfansoddedig, cwmnïau dielw a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol. 

Beth yw ei bwrpas:  Dylai cymunedau fod yn rhan o ddylunio, datblygu a 

chyflawni'r prosiect.  Gallai costau cymwys gynnwys costau hyfforddi a staff, 

treuliau gwirfoddolwyr, trafnidiaeth, digwyddiadau unwaith ac am byth, 

prosiectau cyfalaf bach, offer a chostau cyfleustodau /costau cynnal. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-

awards-for-all-wales  

 

Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol (Cymru) 

Manylion:  Fel rhan o'i hagenda Trechu Tlodi, mae Llywodraeth Cymru yn 

darparu grantiau cyfalaf trwy'r Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol.  Nod y 

Rhaglen yw datblygu a gwella cyfleusterau i gymunedau helpu i drechu tlodi a'i 

effeithiau, cynyddu cyfleoedd, a chreu ffyniant i bawb.   

Mae dwy lefel o grantiau ar gael: Grantiau bach, rhwng £5,000 a £25,000, a 

grantiau mawr, rhwng £25,001 a £250,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Dylai'r ceisiadau gael eu harwain gan y 

gymuned.  Rhaid i'r prif ymgeisydd fod yn sefydliad cymunedol neu yn y sector 

gwirfoddol, neu'n fenter gymdeithasol.  Rhaid i geisiadau hefyd gynnwys 

partneriaid cyhoeddus, preifat neu drydydd sector.  

Beth yw ei bwrpas:  Mae cyllid ar gael ar gyfer prosiectau cyfalaf mewn 

meysydd gan gynnwys: 

 Darparu neu ddiogelu gwasanaeth cymunedol gwerthfawr fel mynediad i 

undeb credyd, swyddfa bost, llyfrgell, y siop olaf yn yr ardal, 

 Cynnal hyfforddiant yn seiliedig ar sgiliau neu hyfforddiant arall, neu 

wasanaethau iechyd lleol, 

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales
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 Darparu mynediad TG cymunedol, 

 Cynnal gweithgareddau fel Cymunedau yn Gyntaf, Dechrau’n Deg neu 

Deuluoedd yn Gyntaf, a 

 Gwella cynaliadwyedd cyfleusterau lleol trwy annog cydleoli grwpiau a 

gwasanaethau. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  https://gov.wales/community-facilities-programme  

 

Ymddiriedolaeth Diogelwch Ffyrdd - Grantiau Bach 

Manylion:  Mae'r Ymddiriedolaeth Diogelwch Ffyrdd yn cefnogi prosiectau ac 

ymchwil sy'n ceisio gwneud ffyrdd y DU yn fwy diogel i holl ddefnyddwyr y 

ffordd.  Mae'r Ymddiriedolaeth fel arfer yn darparu grantiau mwy, ar themâu 

mawr ond mae bellach hefyd yn cynnig grantiau llai i wella diogelwch ar y ffyrdd 

ar lefel leol.  Ar gyfer y rhaglen grantiau bach, mae'r Ymddiriedolaeth yn chwilio 

am brosiectau ymarferol, mesuradwy sy'n cysylltu â blaenoriaethau lleol ac yn 

dangos y potensial i leihau anafiadau.   

Mae'r grantiau'n amrywio rhwng £10,000 a £30,000 dros gyfnod o ddwy 

flynedd. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Derbynnir ceisiadau gan awdurdodau lleol, 

heddluoedd, gwasanaethau tân ac achub, neu elusennau cofrestredig yn y DU, 

mentrau cymdeithasol dielw neu gwmnïau budd cymunedol.  

Beth yw ei bwrpas:  Rhaid defnyddio'r grant ar gyfer costau prosiect yn 

hytrach na chyllid craidd.  Dylai prosiectau gyd-fynd ag amcanion yr 

Ymddiriedolaeth:  

 Cynhyrchu gwybodaeth newydd am yr hyn sy'n gweithio 

 Trosi syniadau yn fesurau newydd 

 Dylanwadu ar bolisi ac arfer diogelwch ar y ffyrdd, a 

 Chefnogi gweithio mewn partneriaeth neu gydweithredu. 

Gallai gwariant cymwys gynnwys adolygiadau tystiolaeth, treialon, cyflwyno 

cynlluniau, gwerthusiadau a chefnogaeth i'r proffesiwn trwy arweiniad neu 

adnoddau eraill. 

Dyddiad cau:  20 Rhagfyr 2019 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.roadsafetytrust.org.uk/grants-folder  

https://gov.wales/community-facilities-programme
https://www.roadsafetytrust.org.uk/grants-folder

