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Cyfleoedd Cyllido  

Rhifyn 59 - Ebrill 2021 
 

Bwletin am ddetholiad o gyfleoedd ariannu cyfredol 

 

Mae'r Tîm Ariannu Adfywio yn darparu gwasanaeth datblygu prosiectau ac 
ymgynghori am gyllid allanol.  Mae hyn yn cynnwys ymchwilio i gyfleoedd i gynnig am 
arian a chefnogi ceisiadau am arian prosiect a’u hadnabod. 

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o'r cyfleoedd a gyhoeddir yma, byddem 
yn falch o roi mwy o wybodaeth.  Gallwn hefyd roi cyngor am baratoi ceisiadau a helpu 
i nodi darpar bartneriaid i brosiectau, yn ôl y gofyn.  Mae gennym fynediad at 
adnoddau pwrpasol fel GRANTfinder i helpu i ddod 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 

 

Cronfa Gymunedol Arnold Clark 

 

Manylion:  Mae'r gronfa hon yn agored i holl elusennau cofrestredig y DU a grwpiau 
cymunedol lleol sydd angen cymorth ariannol oherwydd pandemig y coronafeirws. 

Pwy all wneud cais:  Elusennau cofrestredig y DU a grwpiau cymunedol lleol gan 

gynnwys timau chwaraeon ar lawr gwlad. 

Beth yw pwrpas y grant:  Elusennau cofrestredig a grwpiau cymunedol lleol sy'n 

gweithio yn eu cymuned leol ac yn helpu achosion eraill?  (uchafswm y grant £1,000). 

Dyddiad cau:  31ain Mai 2021 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.arnoldclark.com/community-fund 

 

Grantiau’r Loteri Genedlaethol ar gyfer Treftadaeth 

 

Manylion:  Cefnogaeth i’r sector treftadaeth gyda chyllid ar gyfer ystod eang o 

brosiectau a gweithgareddau treftadaeth. 

Pwy all wneud cais:  Sefydliadau, grwpiau a mentrau treftadaeth. 

mailto:funding@powys.gov.uk
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Beth yw pwrpas y grant:  Byddwn yn blaenoriaethu prosiectau treftadaeth sy’n 

bodloni o leiaf un o’r deilliannau canlynol: 

• cynhwysiant: ‘amrywiaeth ehangach o bobl yn rhan o waith treftadaeth’ 

(deilliant gorfodol) 

• yr economi, gan gynnwys creu swyddi: ‘hwb i’r economi leol’ 

• llesiant: ‘lles pobl yn well’ 

• ardaloedd lleol: ‘yr ardal leol yn lle gwell i fyw a gweithio ynddi - ac i ymweld 

â hi’ 

• sgiliau: ‘pobl wedi datblygu sgiliau’ 

• gwytnwch sefydliadol: ‘sefydliadau a ariennir yn fwy gwydn’ 

 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

Gwybodaeth Bellach:  https://www.heritagefund.org.uk/funding/national-lottery-

grants-heritage-2021-22 

 

Sefydliad Bernard Sunley 

 

Manylion:  Mae grantiau ar gael i elusennau sy’n gweithio i ddarparu mwy o 

gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, pobl hŷn, pobl anabl a’r rheini dan anfantais.  

Pwy all wneud cais:  Elusennau cofrestredig, Sefydliadau Corfforedig Elusennol a 

sefydliadau penodol gyda statws ‘wedi’i eithrio’ sy’n lleoedd addoli, ysgolion arbenigol, 

grwpiau sgowtiaid a geidiaid, hosbisau, amgueddfeydd, orielau, canolfannau 

treftadaeth, cymdeithasau tai a chymdeithasau er budd y gymuned. 

Beth yw pwrpas y grant:  Prosiect sy’n dangos budd eang yn y gymuned. Nid cyllid 

refeniw. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

Gwybodaeth Bellach:  https://bernardsunley.org/ 

 

Y Gronfa Eco DPD 

 

Manylion:  Gall sefydliadau wneud cais am arian ar gyfer rhaglenni sy’n gysylltiedig â 
chynaliadwyedd. 

Pwy all wneud cais:  Caiff unrhyw un wneud cais am gyllid oddi wrth y Gronfa Eco 
DPD, er hynny, hoffen ni glywed yn benodol gan ysgolion a chyfleusterau addysgol ar 
draws y DU sy’n gweithio ar brosiectau gwyrdd gyda’u myfyrwyr, a chwmnïau newydd 
sy’n gweithio ar gynnyrch sy’n dda i’r amgylchedd. 

Beth yw pwrpas y grant:  Ceisiadau am raglen wyrdd y mae angen cyllid arni. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

https://www.heritagefund.org.uk/funding/national-lottery-grants-heritage-2021-22
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Gwybodaeth Bellach:  https://green.dpd.co.uk/ 

 

Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol Cymru 

 

Manylion:  Ffordd sydyn i ymgeisio am symiau llai o arian rhwng £300 a £10,000. 

Pwy all wneud cais:  Sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol. 

Beth yw pwrpas y grant:  

• Costau hyfforddiant 

• Treuliau gwirfoddolwyr 

• Costau staff 

• Prosiectau cyfalaf bychan 

• Cludiant 

• Digwyddiadau un-tro 

• Cyfarpar 

• costau gwasanaeth/cynnal 

 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

Gwybodaeth Bellach:  

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

awards-for-all-wales 

 

Pawb a'i Le: Grantiau maint canolig 

 

Manylion:  Yn ariannu prosiectau cyfalaf a refeniw cymunedol rhwng £10,001 a 

£100,000. 

Pwy all wneud cais:  Mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, Mudiadau sector 

cyhoeddus. 

Beth yw pwrpas y grant:  

Pawb a’i Le: Grantiau maint canolig ar gyfer prosiectau sy'n gweld pobl a 

chymunedau'n gweithio ar y cyd a defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol ar 

y pethau sydd fwyaf pwysig iddyn nhw. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

Gwybodaeth Bellach:  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/people-and-places-

medium-grants#section-1 

https://green.dpd.co.uk/
https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/national-lottery-awards-for-all-wales
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https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/people-and-places-medium-grants#section-1
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Grantiau cymunedol Tesco 

 

Manylion:  ‘Bags of Help’ yw cynllun grantiau cymuned lleol Tesco, mae’n ariannu 

miloedd o brosiectau cymunedol bob blwyddyn. 

Pwy all wneud cais:  Sefydliadau cymunedol neu wirfoddol (gan gynnwys 

elusennau/cwmnïau cofrestredig), ysgolion, cyrff iechyd (e.e. Grwpiau Comisiynu 

Clinigol, Ymddiriedolaeth Ysbyty’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol, Ymddiriedolaeth 

Sefydledig), Cynghorau Plwyf/Tref, awdurdodau lleol a darparwyr tai cymdeithasol. 

Beth yw pwrpas y grant:  

Rhaid i’r prosiectau ddiwallu meini prawf dod â buddion i’r gymuned. 

Dyddiad cau:  Dim dyddiad cau 

Gwybodaeth Bellach:  https://tescobagsofhelp.org.uk/ 

 

Sefydliad Wesleyan 

 

Manylion:  Mae Sefydliad Wesleyan yn chwilio am geisiadau o brosiectau sy’n 

gwneud y canlynol: 

• gwella iechyd a llesiant y gymuned leol 

• hyrwyddo addysg a dysgu gydol oes 

• reu atebion arloesol i heriau cymdeithasol gan hyrwyddo cydlyniant cymunedol 

a datblygu gwydnwch mewn cymunedau. 

Pwy all wneud cais:  Gall grwpiau cymunedol cyfansoddedig ac elusennau 

cofrestredig lleol sydd ag incwm o dan £250,000 wneud cais am grantiau o hyd at 

£2,000.  

Gall grwpiau cymunedol cyfansoddedig ac elusennau cofrestredig sydd ag incwm o 

dan £500,000 wneud cais am grantiau rhwng £2,000 a £10,000 

Beth yw pwrpas y grant: Prosiectau a gweithgareddau er budd eu cymuned leol (e.e. 

clybiau ar ôl ysgol, hyfforddiant a phrosiectau meithrin sgiliau, clybiau cinio, caffis 

cofio, gwasanaethau cyfeillio ac ati.). 

Gwybodaeth Bellach: 

https://communityfoundationwales.org.uk/grants/wesleyan-fund/ 
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Cronfa i Gymru    

 

Manylion:  Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei 

rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru. 

Pwy all wneud cais:  Mae’r Gronfa yn agored i elusennau a sefydliadau cymunedol 

cyfansoddedig (e.e. cymdeithasau, mentrau cymdeithasol a chlybiau) 

Beth yw pwrpas y grant:  Dyfernir grantiau rhwng £500 a £2,000. Gall grantiau 

cwmpasu costau llawn neu ran o gostau, er enghraifft: costau prosiect, eitemau a 

chyfarpar cyfalaf bach, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni (e.e. llogi ystafell, 

costau teithio, treuliau gwirfoddolwyr, yswiriant, ffioedd tiwtor, digwyddiadau 

cymunedol). 

Dyddiad cau:  Y dyddiad cau yw 12 canol dydd ar ddydd Iau 13eg o Fai 2021. 

Gwybodaeth Bellach: https://communityfoundationwales.org.uk/cy/grants/cronfa-i-

gymru/ 

 

Cronfa ‘Clybiau mewn Argyfwng’ gan Made By Sport 

 

Manylion:  Diffinnir chwaraeon i’w datblygu fel defnydd bwriadol o chwaraeon i 

gyflawni canlyniadau cymdeithasol ehangach fel y rhai a restrir isod. Bydd ymgeiswyr 

llwyddiannus yn gallu dangos sut mae pandemig Covid-19 wedi effeithio’n andwyol 

arnynt, naill ai’n weithredol neu’n ariannol, yn ogystal â sut maent yn gwella bywydau 

pobl ifanc. 

Pwy all wneud cais:  Mae’r Gronfa hon yn agored i elusennau cymunedol, 

sefydliadau trydydd sector a chlybiau chwaraeon gyda’g incwm o llai na £75,000 y 

flwyddyn. 

Beth yw pwrpas y grant: Mi fydd Cronfa Clybiau Chwaraeon mewn Argyfwng yn 

ariannu chwaraeon i datblygu sy’n gweithio tuag at un neu fwy o’r canlyniadau hyn: 

• Datblygu Sgiliau Bywyd 

• Gwella Iechyd Meddwl 

• Lleihau Troseddu ac Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 

• Datblygu Sgiliau Cyflogadwyedd 

• Adeiladu Cymunedau Cryfach 

Dyddiad cau:  12 canol dydd, ddydd Gwener yr 21ain o Fai. 

Gwybodaeth Bellach:  https://communityfoundationwales.org.uk/grants/made-by-

sport-clubs-in-crisis-fund/ 
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