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Cyfleoedd Cyllido  
Rhifyn 50  ~  Chwefror 2019 

Bwletin ar wahanol gyfleoedd cyllido ar hyn o bryd 

 

Cynllun Grantiau Cenedlaethol AquaFund 

Manylion:  Dyfeisiwyd yr AquaFund i helpu sefydliadau preifat a chyhoeddus 

yn y Deyrnas Unedig i ddefnyddio dŵr yn fwy effeithlon ac i wneud arbedion 

dŵr sylweddol.  Mae'r AquaFund yn rhoi'r cymorth ariannol, yr adnoddau a'r 

arbenigedd sydd ei angen i ddefnyddio llai o ddŵr ac arbed costau.  Mae'r 

grantiau fel arfer rhwng £150,000 a £600,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Unrhyw sefydliad cyhoeddus neu breifat, gan 

gynnwys awdurdodau lleol. 

Ar gyfer beth:  Arolygon safle, gosod a chynnal cyfarpar arbed dŵr, adnoddau 

cyfreithiol a gweinyddol i optimeiddio tariffau, ymchwilio i anghysondebau gyda 

defnyddio dŵr a dŵr yn gollwng, sicrhau bod defnyddio llai o ddŵr yn cael ei 

gynnal. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau, rhaglen sy'n treiglo yw hon. 

Gwybodaeth bellach:  www.asdm.com/service/aquafund  

 

 

Mae'r Tîm Cyllido Adfywio'n darparu gwasanaeth datblygu prosiectau a chynghori ar 
gyllido allanol. Mae eu gwaith yn cynnwys chwilio am, ac adnabod pa gyfleoedd sydd 
ar gael i fidio am arian, a chefnogi ceisiadau ar gyfer prosiectau. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyfleoedd sy'n cael eu cyhoeddi 
yma, byddem yn falch iawn o roi mwy o fanylion i chi. Gallwn hefyd roi cyngor ar 
baratoi ceisiadau a'ch helpu i ddod o hyd i bartneriaid posib ar gyfer eich prosiect, lle 
bo angen. Mae gennym adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod o hyd i 
ffynonellau cyllido posib.  
 
Gallwch gysylltu â'r Tîm Cyllido Adfywio drwy e-bostio funding@powys.gov.uk 
 
Mae gwefan y Tîm Cyllido yn http://www.growinpowys.com 

Cofiwch ein hoffi ar Facebook    https://www.facebook.com/GrowInPowys 

Gallwch hefyd ein dilyn ar twitter  https://twitter.com/growinpowys 

http://www.asdm.com/service/aquafund
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
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Music for All – Miwsig yn y Gymuned 

Manylion:  Wedi'i gweinyddu gan Music for All, mae'r rhaglen grantiau Miwsig 

yn y Gymuned yn ceisio rhoi help llaw i brosiectau a rhaglenni ar draws y DU 

sy'n ceisio dod â miwsig i'w cymuned.  Mae'r arian ar gyfer grwpiau sydd angen 

cymorth arnynt i gyflawni eu potensial o ddatblygu rhaglenni miwsig cwbl 

gynaliadwy. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Grwpiau, ysgolion a sefydliadau yn y DU sy'n 

dod â miwsig i'w cymunedau. 

Ar gyfer beth:  Mae'r swm yn dibynnu ar ddisgresiwn ond mae grantiau 

blaenorol fel arfer wedi bod o gwmpas £2,500. 

Dyddiad cau:  1 Gorffennaf ar gyfer arian sydd ei angen o fis Medi. 

Gwybodaeth bellach:  http://www.musicforall.org.uk/apply-for-funding/ 

 

Cynllun Gwefru Ar y Stryd i Breswylwyr 

Manylion:  Mae'r cynllun hwn yn rhoi grantiau i awdurdodau lleol yn y DU i 

helpu gyda'r gost o brynu a gosod pwyntiau gwefru ar y stryd i breswylwyr sy'n 

byw mewn strydoedd lle nad oes parcio oddi ar y stryd ar gael.  Mae'r Swyddfa 

Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) wedi dyrannu £4.5m ar gyfer 2018/19 a 

2019/20 tuag at brosiectau preswyl ar y stryd mewn ymdrech i sicrhau nad yw 

lle parcio oddi ar y stryd yn angenrheidiol i elwa o fanteision bod yn berchen ar 

gerbyd trydan o soced.  

Bydd y cynllun yn darparu hyd at 75% o'r costau cyfalaf i fyny at uchafswm o 

£100,000. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae awdurdodau lleol yn y DU yn gymwys am 

yr arian hwn er rhaid iddynt fod wedi derbyn cefnogaeth benodol yr awdurdod 

priffyrdd perthnasol sy'n gyfrifol am y strydoedd preswyl cyn cyflwyno cais. 

Ar gyfer beth:  Gellir ond defnyddio'r arian i osod pwyntiau gwefru newydd. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau.  Mae'r ceisiadau'n cael eu hystyried yn fisol. 

Gwybodaeth bellach:  Dylid e-bostio'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni yn y lle 

cyntaf am arweiniad ar baratoi cais.  onstreetchargepoints@est.org.uk  

https://www.gov.uk/government/publications/grants-for-local-authorities-to-

provide-residential-on-street-chargepoints  

  

http://www.musicforall.org.uk/apply-for-funding/
mailto:onstreetchargepoints@est.org.uk
https://www.gov.uk/government/publications/grants-for-local-authorities-to-provide-residential-on-street-chargepoints
https://www.gov.uk/government/publications/grants-for-local-authorities-to-provide-residential-on-street-chargepoints
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Cynllun Gwefru yn y Gweithle 

Manylion:  Mae'r Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel (OLEV) yn cynnig cynllun 

talebau i helpu ymgeiswyr cymwys gyda'r gost gychwynnol o brynu a gosod 

pwyntiau gwefru cerbydau trydan i'w defnyddio gan gerbydau fflyd neu staff.  Yr 

uchafswm sydd ar gael yw £10,000 ar gyfer 75% o'r costau prynu a gosod, hyd 

at uchafswm o £500 am bob soced a 20 soced ar y mwyaf ar gyfer pob cwmni, 

wedi'i dalu mewn ôl-daliadau. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Rhaid i sefydliadau fodloni'r meini prawf 

canlynol i gyd: 

 Bod yn gorff cyhoeddus, yn elusen neu'n fusnes cofrestredig. 

 Yn gallu datgan bod angen cyfarpar gwefru cerbydau trydan, neu fwriad 

eu bod am annog eu staff neu gerbydau fflyd i'w defnyddio. 

 Wedi eu lleoli yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu Ogledd Iwerddon. 

 Gyda lle parcio dynodedig oddi ar y stryd i staff a / neu geir fflyd. 

 Yn berchen ar yr eiddo neu wedi cael caniatâd gan y landlord i osod 

pwyntiau gwefru. 

Ar gyfer beth:  Costau'n gysylltiedig â phrosiectau cymwys. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth bellach:  Rhaid cyflwyno ceisiadau i weinyddwr y cynllun sef yr 

Awdurdod Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA).  Bydd y talebau'n ddilys 

am bedwar mis o ddyddiad eu rhoi.  

https://www.gov.uk/government/publications/workplace-charging-scheme-

guidance-for-applicants-installers-and-manufacturers  

 

Y Gronfa Her ar gyfer Rhwydweithiau Ffeibr Llawn Lleol 
(LFFN)  

Manylion:  Rhaglen grantiau cyfalaf gan y llywodraeth yw'r Gronfa Her sy'n 

ceisio helpu i ddarparu'r rhwydwaith cyfathrebu digidol mwyaf cyflym a 

dibynadwy posib.  Bydd y Gronfa'n rhoi grantiau i brosiectau sy'n gallu ysgogi 

mwy o fuddsoddiad masnachol i ddarparu mwy o gysylltedd gigabit.  Dylai 

prosiectau hefyd gynyddu argaeledd a manteision gwasanaethau band-eang 

gigabit i'r sector cyhoeddus, defnyddwyr busnes a phreswyl ynghyd â gwella 

amodau buddsoddi masnachol.  

 Mae gan Gam 3 y Gronfa £95m ar gael gan ddisgwyl i gost gyfartalog 

prosiectau fod yn £4.75m. Nid oes angen arian cyfatebol. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Unrhyw gorff cyhoeddus neu grŵp o gyrff yn y 

DU. 

https://www.gov.uk/government/publications/workplace-charging-scheme-guidance-for-applicants-installers-and-manufacturers
https://www.gov.uk/government/publications/workplace-charging-scheme-guidance-for-applicants-installers-and-manufacturers
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Ar gyfer beth:  Technoleg Angor y Sector Cyhoeddus, lle mae'r corff 

cyhoeddus yn denant 'angor' hirdymor.  Cynlluniau Talebau Gigabit, i helpu 

busnesau i brynu cysylltiad gigabit a allai wedyn ymestyn yr 'ôl-troed' ffeibr.  I 

Uwchraddio Adeiladau'r Sector Cyhoeddus – arian tactegol uniongyrchol i 

gysylltu lleoliadau sector cyhoeddus penodol.  Ailddefnyddio Asedau'r Sector 

Cyhoeddus – cymorth gyda'r costau cyfalaf sy'n gysylltiedig ag ailddefnyddio 

neu ddatblygu asedau seilwaith y sector cyhoeddus. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad penodol i gyflwyno ceisiadau.  Yn y lle cyntaf, dylid 

mynegi diddordeb anffurfiol, drwy e-bostio LFFN@culture.gov.uk. 

Gwybodaeth bellach:  https://www.gov.uk/government/publications/local-full-

fibre-networks-challenge-fund  

 

Y Gronfa Chwilfrydedd – Plant mewn Angen y BBC 

Manylion:  Mae grantiau ar gael i sefydliadau di-wneud-elw yn y DU ar gyfer 

prosiectau sy'n cynnwys plant a phobl ifanc mewn gweithgareddau 

gwyddoniaeth gyda'r nod o wneud newidiadau ehangach i fywydau plant a 

phobl ifanc sy'n profi anfantais.  Nid oes raid i ymgeiswyr fod yn arbenigwyr 

mewn gwyddoniaeth na hyd yn oed bod wedi darparu gweithgareddau 

gwyddoniaeth o'r blaen.   

Dyma Rownd 2 y cynllun untro'n unig hwn.  Mae dau fath o grantiau ar gael, 

rhai bach hyd at £10,000 y flwyddyn, a rhai mawr hyd at £40,000 y flwyddyn (y 

ddau fath am hyd at dair blynedd). 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Sefydliadau di-wneud-elw yn y DU sydd â 

hanes o weithio gyda phlant a phobl ifanc hyd at 18 oed sydd o dan anfantais. 

Gall ysgolion wneud cais mewn partneriaeth â sefydliad arall fel mudiad 

cymunedol. 

Ar gyfer beth:  Gall y grantiau helpu i ddarparu gweithgareddau gwyddoniaeth 

cyffrous ac ysgogol i newid bywydau plant a phobl ifanc sy'n profi anfantais.  

Dylai'r prosiectau gynnwys y bobl ifanc gyda'i gilydd mewn trafod cwestiynau ac 

atebion newydd a datblygu sgiliau, gwybodaeth, profiad a hyder yn y plant. 

Dyddiad cau:  12 Ebrill 2019. 

Gwybodaeth bellach:  Enquiries, BBC Children in Need, PO Box 648, Salford, 

M5 0LB, e-bost: cin.curiosity@bbc.co.uk  

https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/FHBGfSZRhxbpcWGY8Rj0xh/curio

sity-round-two  

  

https://www.gov.uk/government/publications/local-full-fibre-networks-challenge-fund
https://www.gov.uk/government/publications/local-full-fibre-networks-challenge-fund
mailto:cin.curiosity@bbc.co.uk
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/FHBGfSZRhxbpcWGY8Rj0xh/curiosity-round-two
https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/FHBGfSZRhxbpcWGY8Rj0xh/curiosity-round-two
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Y Sefydliad Tai Gwledig 

Manylion:  Nod y Sefydliad Tai Gwledig yw gwarchod adeiladau hanesyddol y 

genedl ac mae'n cynnig grantiau sylweddol i'r prosiectau mwyaf haeddiannol a 

chymwys.  Gall sefydliadau neu unigolion wneud cais am grantiau i wneud 

gwaith adfer neu atgyweirio i atal colli neu ddifrod i adeiladau hanesyddol, eu 

gerddi ac unrhyw dai allan a leolir yng Nghymru neu Loegr.  Mae grantiau 

rhwng isafswm o £1,000 ac uchafswm o £250,000 ar gael. Nid oes angen arian 

cyfatebol ond mae disgwyl i ymgeiswyr wneud peth cyfraniad o'u hadnoddau eu 

hunain neu o ffynonellau cyllido eraill.  

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Sefydliadau neu unigolion preifat sy'n gyfreithiol 

gyfrifol am atgyweirio adeilad hanesyddol. 

Ar gyfer beth:  I warchod ac atgyweirio adeiladau a strwythurau hanesyddol, 

gan gynnwys lle bo hynny'n briodol eu gerddi, tiroedd a'u tai allan. 

Dyddiad cau:  Gellir cyflwyno cyn-geisiadau ar unrhyw adeg.  Mae ceisiadau 

llawn yn cael eu hystyried mewn cyfarfodydd chwarterol yn Chwefror, Mai, Awst 

a Thachwedd. 

Gwybodaeth bellach:  https://www.countryhousesfoundation.org.uk/  

 

Cymru – Pobl a Lleoedd 

Manylion:  Mae'r rhaglen Pobl a Lleoedd yn cael ei darparu gan Gronfa 

Gymunedol y Loteri Genedlaethol sy'n cefnogi pobl i weithio gyda'i gilydd i 

wneud eu cymunedau'n gryfach a llefydd gwell i fyw.  Bydd ceisiadau'n cael eu 

derbyn gan sefydliadau o unrhyw le yn y DU ond rhaid i brosiectau fod o fudd i 

bobl yng Nghymru.  Dylai'r prosiectau gofleidio'r egwyddorion canlynol:  

 Pobl-ganolog – dylai'r bobl a fydd yn elwa o'r prosiect gael eu cynnwys 

yn ystyrlon ym mhob cam o'r prosiect. 

 Seiliedig ar gryfderau – dylai'r prosiectau wneud y mwyaf o sgiliau a 

phrofiadau'r bobl a'u cymunedau. 

 Cysylltiadau – rhaid bod gan yr ymgeisydd wybodaeth leol dda a 

pherthynas weithio dda gyda grwpiau perthnasol eraill. 

Mae grantiau canolig rhwng £10,001 a £100,000 ar gael, a grantiau mawr 

rhwng £100,001 a £500,000 ar gael i brosiectau'n para hyd at bum mlynedd. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Grwpiau cymunedol a gwirfoddol a grwpiau 

statudol, gan gynnwys cynghorau tref, plwyf a chymuned. 

Ar gyfer beth:  Bydd yr arian ar gael tuag at gostau cyfalaf a refeniw prosiectau 

sy'n cyd-fynd â'r egwyddorion uchod.  Gall y costau gynnwys cyflogau staff, 

hyfforddiant, costau traul gwirfoddolwyr, costau rheoli, cyfarpar, costau eiddo, 

monitro a gwerthuso, gorbenion, a gwaith cyfalaf. 

https://www.countryhousesfoundation.org.uk/
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Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau. 

Gwybodaeth bellach:  wales@tnlcommunityfund.org.uk  

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

ocation=wales 

 

Cymru – Y Rhaglen Wledig 

Manylion:  Hefyd yn cael ei darparu gan Gronfa Gymunedol y Loteri 

Genedlaethol, mae'r Rhaglen Wledig ar gyfer prosiectau fydd yn cael effaith 

gadarnhaol ar fywydau pobl a chymunedau sy'n byw mewn tlodi yng nghefn 

gwlad Cymru.  Mae ail rownd y rhaglen wedi agor yn ddiweddar gan obeithio 

cyllido partneriaethau sy'n gallu dangos dealltwriaeth o'r cysylltiad rhwng y 

pethau sy'n achosi tlodi ac effeithiau tlodi, ac sy'n cynnig atebion a 

gwasanaethau seiliedig ar weithio'n gydgysylltiedig i ddatrys craidd y broblem.  

Mae grantiau hyd at £500,000 ar gael ar gyfer costau refeniw a chyfalaf. 

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

prosiect, sy'n gallu cynnwys mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, elusennau 

cofrestredig, clybiau neu grwpiau cyfansawdd, ysgolion, mentrau cymdeithasol, 

cwmnïau budd cymunedol, neu gyrff statudol. 

Ar gyfer beth:  Gellir defnyddio'r grantiau ar gyfer y rhan fwyaf o gostau sy'n 

gysylltiedig â phrosiect fel cyflogau staff, hyfforddiant, costau traul 

gwirfoddolwyr, cyfarpar, gwaith cyfalaf a gorbenion, ymhlith eraill. 

Dyddiad cau:  12 ganol dydd 1 Hydref 2019. 

Gwybodaeth bellach:  

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

programme  

 

Cysylltiad Y DU-Yr Almaen – Cyllid Hyblyg 

Manylion:  Mae Cysylltiad Y DU / Yr Almaen yn cael ei gyllido gan 

lywodraethau'r DU a'r Almaen, y Cyngor Prydeinig a'r Pädagogischer 

Austauschdienst gyda'r nod o ddod â phobl ifanc o'r DU a'r Almaen at ei gilydd i 

hwyluso cyfnewid syniadau, i gyd-ddysgu ac i gael trafodaethau agored am 

wahanol bynciau.  Gall y prosiectau fod yn rhai rhithiol neu gynnwys teithio gan 

un neu gan y ddwy wlad.  Mae natur a fformat y gweithgareddau'n agored a 

hyblyg i gael eu teilwrio i ddiddordeb, cyd-destun a realiti'r sefydliadau sy'n 

cymryd rhan.  Mae grantiau'n amrywio rhwng £500 a £5,000 ar gyfer hyd at 

75% o'r costau cymwys. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Ysgolion, colegau Addysg Bellach a grwpiau 

ieuenctid yn y DU a'r Almaen. 

mailto:wales@tnlcommunityfund.org.uk
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes?min=10000&location=wales
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes?min=10000&location=wales
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/rural-programme
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/rural-programme


Tudalen 7 o 8 
 

Ar gyfer beth:  Mae costau cymwys yn cynnwys teithio, cludiant, llety, 

cynhaliaeth a chostau eraill cysylltiedig â'r prosiect.  

Dyddiad cau:  Nid oes dyddiad cau ond rhaid gwneud ceisiadau o leiaf chwech 

wythnos cyn dechrau'r prosiect neu'r digwyddiad. 

Gwybodaeth bellach:  http://www.legislation.gov.uk/cy/ukpga/2003/31/enacted  

 

Cynllun Buddsoddi ar gyfer Busnesau Coedwigaeth (TBIS) 

Manylion:  Mae'r TBIS yn cael ei ddarparu gan Gynllun Cymunedau Gwledig 

Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 gyda'r nod o helpu 

perchnogion coedwigoedd i fuddsoddi er mwyn gwella potensial eu coedwig 

neu ychwanegu gwerth at gynhyrchion coedwigaeth.  Bydd y grantiau'n cefnogi 

gweithgareddau sy'n cwrdd ag o leiaf un o feysydd ffocws y Rhaglen o 

hyrwyddo adnoddau effeithlon a chefnogi symud tuag at economi carbon isel a 

gwydn i'r hinsawdd, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol, lleihau tlodi a 

datblygu economaidd mewn ardaloedd gwledig.  Mae'r grantiau'n amrywio 

rhwng £2,400 a £5m ar gyfer unrhyw brosiect buddsoddi unigol, gan gynnig hyd 

at 40% o gost y buddsoddiad.  

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Perchnogion coedwigoedd preifat, awdurdodau 

lleol a pherchnogion coedwigoedd cyhoeddus penodol eraill, a chontractwyr 

coedwigaeth a busnesau bach a chanolig (BBaCH) yng Nghymru. 

Ar gyfer beth:  Mae arian ar gael ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf sy'n 

ychwanegu gwerth at goedwigoedd yng Nghymru drwy alluogi gweithgareddau 

rheoli coetir, cynaeafu coed a / neu brosesu coed.  Gall gweithgareddau 

cymwys gynnwys: buddsoddiadau bach i ganolig sy'n gwella potensial 

coedwigaeth, yn enwedig drwy gynnwys technoleg gyfeillgar i'r amgylchedd; 

datblygiadau mewn marchnata a phrosesu coed a chynhyrchion coed; 

buddsoddiadau'n ymwneud â defnyddio coed fel deunydd crai a ffynhonnell 

ynni; a datblygiadau meithrinfa goed bach.  

Dyddiad cau:  28 Ebrill 2019. 

Gwybodaeth bellach:  https://beta.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-

busnesau-pren?_ga=2.77014357.1784563954.1549535835-

1531551417.1543828778  

 

Comic Relief – Tech for Good 

Manylion:  Mae Comic Relief a Sefydliad Paul Hamlyn wedi dod at ei gilydd 

unwaith eto i gefnogi sefydliadau di-wneud-elw sy'n defnyddio technoleg i 

gyflwyno syniadau newydd a gwneud eu gwasanaethau'n fwy effeithiol.  Bydd 

rownd nesaf y rhaglen hon yn agor ar 11 Chwefror 2019. Mae grantiau hyd at 

http://www.ukgermanconnection.org/ww1projects
https://beta.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-pren?_ga=2.77014357.1784563954.1549535835-1531551417.1543828778
https://beta.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-pren?_ga=2.77014357.1784563954.1549535835-1531551417.1543828778
https://beta.llyw.cymru/cynllun-buddsoddi-mewn-busnesau-pren?_ga=2.77014357.1784563954.1549535835-1531551417.1543828778
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£48,000 ar gael am naw mis a bydd y sefydliadau llwyddiannus hefyd yn 

derbyn cymorth a chyngor arbenigol. 

Pwy sy’n gallu gwneud cais:  Mae'r rhaglen hon wedi'i thargedu'n benodol at 

sefydliadau di-wneud-elw sydd gyda rhywfaint o arbenigedd technegol yn barod 

a chapasiti i weithredu newid cymdeithasol yn defnyddio technoleg ddigidol.  

Ar gyfer beth:  Gall prosiectau fod ar unrhyw gam yn eu datblygiad a dylent 

ateb un o bedwar mater craidd: Plant yn Goroesi a Ffynnu, Iechyd Meddwl Byd-

Eang, Cyfiawnder Rhwng y Rhywiau, a Lle Diogel i Fod. 

Dyddiad cau:  Mae'r gronfa'n agor ar 11 Chwefror ac yn cau ar 25 Mawrth 

2019. 

Gwybodaeth bellach:  https://www.comicrelief.com/funding/funding-

opportunities/tech-good-2019 

https://www.comicrelief.com/funding/funding-opportunities/tech-good-2019
https://www.comicrelief.com/funding/funding-opportunities/tech-good-2019

