
Meini Prawf Ariannu:
Cronfa Gwaddol Cymunedol Casnewydd

Mae Cronfa Waddol Cymunedol Casnewydd, sydd yn cael ei reoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad 
Cymunedol Cymru, yn ymabrel o gronfeydd sy’n ymroddedig i wella addysgu a chryfhau cymunedau 
ledled Sir Casnewydd, sydd y tu allan i ddarpariaeth statudol. Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn 
dangos yr effeithiau cadarnhaol y byddant yn eu cael ar y bobl sy’n byw yn y gymunedau hyn a sut 
maent yn cwrdd ag amcanion y rhaglen a restrir isod. Sef, annog, cefnogi a hyrwyddo cyrhaeddiad 
addysgol anstatudol a dysgu gydol oes gan gynnwys blynyddoedd cynnar, ac i wella iechyd a lles i 
gryfhau perthnasoedd ac adeiladu cydlyniant cymunedol.

Rhaid i’r prosiect gyrraed o leiaf un o’r themau canlynol:

• Prosiectau sy’n cefnogi rhieni ifanc

• Prosiectau sy’n cefnogi datblygiad plant yn y blynyddoedd cynnar

• Prosiectau ysgol sy’n cefnogi datblygiad plant gan gynnwys iechyd a byw’n iach

• Prosiectau cyrhaeddiad addysgol gan gynnwys dysgu drwy oes

• Prosiectau sy’n hyrwyddo cymunedau cynhwysol a saff

• Prosiectau ieuenctid i annog gwelliant iechyd a lles

• Prosiectau sy’n lleihau unigrwydd hen bobl

Yn 2020 cyhoeddodd Sefydliad Cymunedol Cymru ganfyddiadau ymchwil a wnaed gyda mwy na 
100 o grwpiau cymunedol ar draws Cymru. Amlygodd ein hadroddiad Yn Uchel ac yn Groch fod 
elusennau a grwpiau cymunedol yng Nghymru eisiau i arianwyr roi blaenoriaeth i arian craidd ac i 
bartneriaethau tymor hirach. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw bod grwpiau’n gallu cynllunio 
ar gyfer y dyfodol a bod cael sicrwydd fod arian ar gael yn gallu rhoi’r hyder a sicrwydd i chi i 
ddatblygu’ch prosiect dros y tymor hir. Mae Cronfa Gwaddol Cymunedol Casnewydd yn cynnig cyfle i 
grwpiau ymgeisio am arian am sawl blwyddyn, hyd at dair blynedd, ond bydd hefyd yn dal ati i gynnig 
arian ar gyfer prosiectau un flwyddyn neu eitemau cyfalaf bychain.

Rydyn ni’n gobeithio gallu rhoi o leiaf un grant tair blynedd pob blwyddyn. I gael eich ystyried ar gyfer 
grant tair blynedd, dylech gwblhau’r adran ychwanegol ar y ffurflen gais i ddangos sut rydych yn 
bwriadu datblygu’ch prosiect dros y cyfnod ariannu yr ymgeisir amdano.

Y Grantiau sydd ar gael
Nod allweddol y gronfa yw annog a chefnogi addysg a gweithgaredd cymunedol ar lawr gwlad yng 
Nghasnewydd. Gellir ymgeisio am grant o £200 - £2,000 y flwyddyn ar gyfer gweithgareddau, mân 
wariant cyfalaf, neu tuag at gostau craidd. Mae’r rhestr ganlynol yn cynnwys rhai enghreifftiau ond 
nid yw’n gynhwysfawr:

• prynu offer ond NID offer technoleg

• cynhyrchu deunydd cyhoeddusrwydd

• tuag at costau rhedeg prosiect peilot

• cynorthwyo gyda chostau rhedeg craidd

• mân waith cyfalaf

• cyfrannu at gostau gwibdaith (ond NID taith ysgol arferol)
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https://communityfoundationwales.org.uk/wp-content/uploads/2020/09/Loud-and-Clear-Research-Report-CYM-1.pdf


Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015
Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 yw gwella llesiant cymdeithasol, 
economaidd,amgylcheddol a diwylliannol Cymru. Mae’n gofyn i sefydliadau yng Nghymru ystyried 
effeithiau tymor hir eu penderfyniadau, i weithio’n gwell gyda phobl, cymunedau a gyda’i gilydd a 
rhwystro problemau parhaus megis tlodi, anghydraddoldebau iechyd a newid hinsawdd. 

Rydym yn awyddus i annog sefydliadau i feddwl nid yn unig am y gymuned ble maen nhw’n byw 
ac yn gweithio ynddi, ond hefyd sut mae’u gwaith yn gydnaws â ac yn cyd-fynd â gwasanaethau 
a gweithgareddau grwpiau a sefydliadau eraill, rhai gwirfoddol a rhai statudol. Fe hoffen ni i chi 
ystyried sut y gallai’ch sefydliad weithio gydag eraill er mwyn ychwanegu gwerth a gweithio mewn 
partneriaeth yn hytrach na chystadlu. Cofiwch egluro yn eich cais eich cynlluniau ar gyfer y dyfodol 
yn ogystal ag ar gyfer y presennol. Fe hoffen ni weld sut mae grwpiau’n gweld effeithiau tymor hir eu 
penderfyniadau er mwyn gallu gweithio gyda, ar y cyd, ag eraill. 

Pwy all wneud cais?
Grwpiau yn y gymuned ac a reolir yn lleol sy’n annog gwirfoddolwyr, Cymdeithasau Rhieni ac 
Athrawon, neu ysgolion ar gyfer prosiectau/mentrau a ddaw y tu allan i ddarpariaeth statudol 
(ee clybiau ar ôl ysgol neu glybiau brecwast, prosiectau garddio, ac yn y blaen). Bydd blaenoriaeth i 
grwpiau sydd heb llawer o arian wrth gefn a mynediad cyfyngedig i arian grant. 

Yn achos ysgolion, byddai’n well i PTA neu’r Pwyllgor Rheoli Cronfa Breifat Ysgolion ymgeisio.

Allwn ni ddim ariannu: 
• Nawdd, digwyddiadau codi arian neu gyfraniadau at apeliadau mawrion

• Nid oes grantiau ar gael tuag at godi arian cyffredinol nac i gefnogi codi arian ar gyfer grwpiau ac 
elusennau eraill

• Prosiectau a ddaw o fewn cyfrifoldeb y sector statudol; hynny yw, unrhyw beth a ddaw o fewn 
cwricwlwm yr ysgol

• Mudiadau a chanddynt gronfeydd sylweddol o arian wrth gefn nad ydynt wedi’u dynodi ar gyfer 
diben penodol

• Mudiadau nad ydynt yn gweithredu yng Nghasnewydd

• Grwpiau nad oes ganddynt gyfansoddiad priodol

• Ni all grantiau fod yn ôl-weithredol (ee costau ar gyfer prosiectau neu ddigwyddiadau sydd wedi 
digwydd cyn ddyddiad cau y llythyr cynnig grant) 

Sut i ymgeisio?
Rhaid i bob ymgeisydd gwblhau ffurflen gais sydd ar gael ar ein gwefan 

Cofiwch:
• Rhaid i chi uwchlwytho’ch dogfennau llywodraethu, eich cyfrifon mwyaf diweddar, a’ch polisïau 

diogelu a chydraddoldeb, amrywiaeth, cynhwysiant diweddaraf. 
• Rhaid gwario grant yn llawn o fewn y cyfnod grant y gytunwyd
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