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 Cyfleoedd Ariannu  
 Rhifyn 53 ~ Awst 2019  

 Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd ariannu ar hyn o bryd 

 

Ymddiriedolaeth Bodfach 

Manylion:  Mae hon yn ymddiriedolaeth deuluol sy'n cynnig grantiau bach i 

elusennau sy'n gweithredu yng Nghanolbarth Cymru a’r Gororau.  Yn 

gyffredinol ni roddir grantiau am fwy na £500.  Rhoddir cefnogaeth ymarferol 

hefyd trwy gyngor a chyfranogiad gweithredol yng ngweithgareddau'r 

elusennau. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau sy'n gweithredu yng Nghanolbarth 

Cymru a’r Gororau, yn enwedig sefydliadau llai. 

Beth yw diben yr arian:  Mae grantiau ar gael i gefnogi prosiectau mewn pum 

maes: 

 Tai fforddiadwy 

 Gofal i'r henoed 

 Helpu pobl ifanc 

 Cadw hen adeiladau 

 Cefnogi mannau gwyrdd a pharciau cyhoeddus. 

Dyddiad cau:  30 Medi 2019 

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

 

Mae'r Tîm Ariannu Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu prosiectau a chynghori 
ynghylch cyllid allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio 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 i chi.  Gallwn hefyd gynnig cyngor am 
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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Ymddiriedolaeth Elusennol Teulu Kelly 

Manylion:  Nod yr Ymddiriedolaeth yw meithrin a chefnogi bywyd teuluol trwy 

ariannu elusennau sy'n cynnwys pob aelod o'r teulu neu'r rhan fwyaf ohonynt 

mewn mentrau i ymdrin â'u problemau.  Y tri maes y mae'r Ymddiriedolaeth am 

eu cefnogi yw: 

 Ymyriadau sy'n cefnogi teuluoedd ac yn eu helpu mewn ffyrdd sy'n atal 

chwalu'r uned deuluol ee cwnsela ynghylch perthnasau, cyfryngu 

 Teuluoedd lle mae cam-drin rhywiol, cam-drin corfforol, trais domestig, 

cam-drin alcohol a cham-drin cyffuriau yn bygwth cyfanrwydd yr uned 

deuluol 

 Carcharorion ac yn arbennig eu teuluoedd, yn ystod ac ar ôl cyfnod yn y 

carchar. 

Bydd y grantiau a ddyfernir fel arfer hyd at £5,000 ond bydd ceisiadau am 

symiau uwch yn cael eu hystyried. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gallai elusennau cofrestredig sydd wedi'u lleoli 

ym Mhrydain ac sy'n gweithio yno wneud cais.  Mae'r Ymddiriedolaeth yn 

annog ceisiadau gan sefydliadau cymharol newydd i'w helpu i ymsefydlu. 

Beth yw diben yr arian:  Gellir defnyddio’r arian ar gyfer costau cyfalaf a 

refeniw.  Bydd ceisiadau am gyllid craidd yn cael eu hystyried gan sefydliadau 

cymharol newydd. 

Dyddiad cau:  1 Medi 2019 Gwybodaeth Bellach:  https://kfct.org.uk/  

 

Ymddiriedolaeth Elusennol Joseph Rowntree - Y Rhaglen 
Dyfodol Cynaliadwy 

Manylion:  Mae'r Ymddiriedolaeth yn bryderus iawn am newid yn yr hinsawdd 

a'i effeithiau, a'r cyfrifoldeb sydd gan gymdeithas tuag at genedlaethau'r 

dyfodol.  Mae eu Rhaglen Dyfodol Cynaliadwy yn canolbwyntio ar ddatblygu a 

hyrwyddo dewisiadau cynaliadwy, carbon isel yn hytrach na'r patrwm 

prynwriaethol a seiliedig ar dwf presennol.   

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ariannu prosiectau mewn tri maes: Gwell Economeg, 

Y Tu Hwnt i Brynwriaeth, a Lleisiau Newydd.  Ni ddylai prosiectau fod yn 

ymwneud yn unig â gwneud problemau'n haws i fyw gyda nhw, ond dylent 

anelu at gael gwared ar y problemau drwy atebion radical a allai wneud 

gwahaniaeth go iawn. 

Nid oes isafswm nac uchafswm i'r grant. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Rhoddir grantiau i ystod o sefydliadau ac 

unigolion.  Nid oes angen bod yn elusen, ond mae'n rhaid i'r gwaith sy'n cael ei 

gefnogi fod yn elusennol yn gyfreithiol fel y  diffinnir hynny yng nghyfraith y DU. 

https://kfct.org.uk/
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Beth yw diben yr arian:  Gellir defnyddio arian ar gyfer prosiect penodol neu 

raglen neu waith diffiniedig sy'n cyd-fynd ag amcanion yr Ymddiriedolaeth.  

Dylid gwneud gwaith ar lefel genedlaethol, gan geisio gwneud newid ar draws y 

DU gyfan, neu un o'i aelod-wledydd. 

Dyddiad cau:  09:00, 2 Medi 2019 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.jrct.org.uk/sustainable-future  

 

Skinner’s Company - Elusen Lady Neville 

Manylion:  Mae'r elusen yn darparu grantiau cyfalaf am un tro yn unig i 

sefydliadau elusennol ledled y DU sy'n cynnig ystod amrywiol o weithgareddau 

o fewn meysydd blaenoriaeth treftadaeth leol a’r gymuned, a'r celfyddydau 

perfformio a gweledol.   

Ar gyfer y thema treftadaeth, mae grantiau ar gael i gefnogi grwpiau lleol i 

gyflawni prosiectau sy'n cadw ac adfer eu tirnodau, eu tirwedd, eu traddodiadau 

a'u diwylliant.  Ar gyfer y celfyddydau perfformio a’r celfyddydau gweledol mae 

grantiau ar gael i grwpiau sy'n ymgymryd â gweithgaredd penodol mewn 

unrhyw faes yn y grŵp hwn.  

Mae grantiau untro o hyd at £1,000 ar gael ar gyfer prosiectau sydd â 

chyfanswm cost o lai na £10,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Elusennau cofrestredig a sefydliadau dielw 

gydag incwm blynyddol o lai na £100,000. 

Beth yw diben yr arian:  Gellir defnyddio grantiau ar gyfer eitemau cyfalaf fel 

offer, neu elfen o waith adeiladu cyfalaf.  Bydd ceisiadau hefyd yn cael eu 

hystyried i roi arian cyffredinol tuag at ddigwyddiadau i nodi achlysuron 

arbennig nad ydynt yn rhan o weithgareddau craidd. 

Dyddiad cau:  13 Medi 2019, 5pm. 

Gwybodaeth Bellach:  http://www.theskinnerscompany.org.uk/grants-and-

trusts/the-lady-neville-charity/  

 

Sefydliad Allen Lane - Rhaglen Cydlyniant Cymdeithasol 

Manylion:  Mae grantiau ar gael i grwpiau dielw yn y DU, y mae eu gwaith yn 

gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.  Yn gyffredinol, mae'r 

Sefydliad yn ariannu gwaith: 

 A fydd yn gwneud gwahaniaeth parhaol i fywydau pobl yn hytrach na dim 

ond lliniaru'r symptomau neu'r problemau presennol, 

 Sydd wedi'i anelu at leihau unigedd, stigma a gwahaniaethu, 

https://www.jrct.org.uk/sustainable-future
http://www.theskinnerscompany.org.uk/grants-and-trusts/the-lady-neville-charity/
http://www.theskinnerscompany.org.uk/grants-and-trusts/the-lady-neville-charity/
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 Sy’n annog neu'n galluogi grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol i rannu 

ym mywyd y gymuned gyfan. 

Eleni mae'r Sefydliad wedi lansio ei Raglen Cydlyniant Cymdeithasol newydd i 

gefnogi cymunedau lleol.  Bydd yn ariannu prosiectau sy'n ceisio chwalu 

rhwystrau a thensiynau rhwng gwahanol grwpiau o bobl, a chreu cymuned fwy 

cydlynol a chynhwysol i bawb. 

Mae grantiau untro rhwng £5,000 a £15,000 ar gael. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Gallai elusennau cofrestredig bach, grwpiau 

gwirfoddol a sefydliadau elusennol yn y DU wneud cais. 

Beth yw diben yr arian:  Bwriad yr arian yw helpu sefydliadau i ddod yn 

gynaliadwy a gellir ei ddefnyddio ar gyfer costau cynnal a chostau craidd.  Mae 

gweithgareddau cymwys yn cynnwys: 

 Darparu cyngor neu wybodaeth, 

 Eiriolaeth, 

 Cyfryngu neu ddatrys gwrthdaro, 

 Grwpiau hunangymorth, 

 Gweithgareddau cymdeithasol neu ganolfannau galw heibio. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth Bellach:  http://allenlane.org.uk/social-cohesion-programme/  

 

Plant mewn Angen y BBC - Rhaglen Grantiau Bach 

Manylion:  Mae'r Rhaglen Grantiau Bach yn dosbarthu arian a godir gan yr 

apêl elusennol flynyddol a drefnir gan y BBC.  Rhaid i sefydliadau sy'n derbyn 

yr arian fod yn gweithio i ymdrin ag anfantais, ac yn gwneud gwahaniaeth 

gwirioneddol i fywydau plant a phobl ifanc.  Mae grantiau o hyd at £10,000 y 

flwyddyn ar gael am hyd at dair blynedd. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Sefydliadau dielw sy'n gweithio gyda phlant dan 

anfantais sydd yn 18 oed ac yn iau sy'n byw yn y DU. 

Beth yw diben yr arian:  Mae’r cyllid ar gyfer prosiectau sy'n cefnogi plant a 

phobl ifanc sy'n dioddef anfantais drwy: 

 Salwch, gofid, camdriniaeth neu esgeulustod 

 Unrhyw fath o anabledd 

 Anawsterau ymddygiadol neu seicolegol 

 Byw mewn tlodi neu sefyllfaoedd o amddifadedd. 

Dyddiad cau:  11:59 ar 2 Medi a 2 Rhagfyr 2019 

http://allenlane.org.uk/social-cohesion-programme/
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Gwybodaeth Bellach:  

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5ysD3mLQYYRPRLNZ032LjM7/gra

nts  

 

Y Rhaglen Wledig - Grantiau Cymunedol 

Manylion:  Wedi'i ddarparu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 

mae'r Rhaglen Wledig £13.5 miliwn ar gyfer prosiectau a fydd yn cael effaith 

gadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau sy'n byw mewn tlodi yn y Gymru 

wledig.  Mae rownd dau'r rhaglen ar agor ar hyn o bryd ac mae'n bwriadu 

ariannu partneriaethau sy'n dangos dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng achosion 

ac effeithiau tlodi, a chynnig atebion a gwasanaethau sy'n defnyddio dull 

cydgysylltiedig o ymdrin â chraidd y broblem.  Mae grantiau ar gael am hyd at 

£500,000 i dalu am gostau refeniw a chyfalaf. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Rhaid i geisiadau ddod gan bartner arweiniol 

prosiect, a allai gynnwys mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, elusennau 

cofrestredig, grwpiau neu glybiau cyfansoddiadol, ysgolion, mentrau 

cymdeithasol, cwmnïau buddiant cymunedol, neu gyrff statudol. 

Beth yw diben yr arian:  Gellir defnyddio grantiau ar gyfer y rhan fwyaf o 

gostau sy'n gysylltiedig â darparu'r prosiect fel cyflogau staff, hyfforddiant, 

treuliau gwirfoddolwyr, offer, gwaith cyfalaf a gorbenion, ymhlith costau eraill. 

Dyddiad cau:  12:00 p.m. hanner dydd ar 1 Hydref 2019 

Gwybodaeth Bellach:  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/rural-

programme#section-1 

 

  

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5ysD3mLQYYRPRLNZ032LjM7/grants
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/5ysD3mLQYYRPRLNZ032LjM7/grants
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/rural-programme#section-1
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/rural-programme#section-1

