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Byddwn yn cynhyrchu Bwletin yn gyson yn ystod y cyfnod COVID-19 er 

mwyn eich cadw yn y pictiwr am beth sy’n mynd ymlaen, pa 

wasanaethau sydd ar gael a sut y gallwn eich helpu. 

Mae Mantell Gwynedd yn cefnogi grwpiau cymunedol a gwirfoddol, yn 
hyrwyddo a chydlynu gwirfoddoli yng Ngwynedd ac yn llais cryf i’r  

Trydydd Sector yn y sir  

EBRILL 1
af

 2020 – MAWRTH 31
ain

 2021 

Beth mae Mantell Gwynedd wedi ei gyflawni dros y flwyddyn ddiwethaf? 
Dyma fraslun o’r hyn rydan ni wedi bod yn ei wneud yn ystod y pandemig: 

 

 
O YMHOLIADAU WEDI  EU DERBYN A’U HATEB 

 
 
O UNIGOLION WEDI CAEL CEFNOGAETH I WIRFODDOLI 

 
 
O FUDIADAU WEDI DERBYN HYFFORDDIANT AR-LEIN 
 
 

O FUDIADAU WEDI DERBYN CYMORTH ARBENIGOL 
 
 
O FUDIADAU WEDI DERBYN GRANT TRWY GRONFA GRANTIAU 

BYCHAIN MANTELL GWYNEDD  

Gwybodaeth 

Ddefnyddiol  

Mae gan y mudiad 
Grants Online 
wybodaeth gyfredol 
am grantiau sydd ar 
gael i fudiadau. Y linc 
i’w gwefan yw: 
https://
www.grantsonline.o
rg.uk/
coronavirus.html 

Linc defnyddiol - 
https://wcva.cymru/
funding/landfill-
disposals-tax-
communities-scheme/ 

Parc Chwarae Heol y Castell yn derbyn grant gan Mantell Gwynedd! 

Mae parc chwarae Heol y Castell yn nhref y Bala yn cael ei redeg gan grŵp gwirfoddol yn y 
gymuned. 

Cyflwynodd y grŵp gais grant i gronfa Comic Relief, Mantell Gwynedd i brynu offer fyddai’n 
gwneud y parc yn le saff i blant yr ardal fedru mynd i chwarae yn ystod cyfnod COVID-19.  

O ganlyniad i lwyddo gyda’r cais am grant aeth y grwp ati i osod 2 beiriant hylif golchi dwylo yn y 
parc ynghyd â gosod arwyddion clir am bwysigrwydd dilyn canllawiau'r llywodraeth ar bellter 
cymdeithasol. 

Golygodd y camau bychain yma fod y plant yn gallu cymdeithasu a chwarae mewn amgylchedd 
diogel unwaith eto gyda llai o bryder. Ar amser pan oedd yr ysgol ar gau, ’roedd y cae chwarae yma 
yn hollbwysig i blant yr ardal. 

Da iawn grŵp Parc Chwarae Heol y Castell! 
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https://u3134542.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=7mFVrdo1nAzajJ5hKhngoj8wc-2Fdm1qJFzHBynhWGp6vNsAuCYGvGBZwekWU9vPjjuNQQAiRIKLZCR8-2B0F7pmFA-3D-3DyKyJ_omYtdvDvhW4NbHrQAdN07tmiowBaGg5vAez1DvepKFJAg-2Fo1XfOZLs9Va4p1jpHAHnPFts2kCIdw93t6lnwbiIeKkWS-2F1o7lysZJsE3TYW7v
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Agor y Gist – Cist Gwynedd 2021/22 

Grantiau cyfalaf a refeniw ar gael i grwpiau cymunedol a gwirfoddol Gwynedd 

Mae grwpiau gwirfoddol a chymunedol Gwynedd yn cael eu hannog i ystyried gwneud cais am grantiau refeniw a 
chyfalaf fydd yn cefnogi amrywiol brosiectau fydd yn arwain at wella safon bywyd trigolion a chymunedau’r sir. 

Mae Cronfa Cefnogi Cymunedau Cist Gwynedd yn cynnig grantiau o hyd at £10,000 i annog cymunedau i 
wireddu’r amcanion hyn drwy gymryd rôl fwy rhagweithiol yn eu cymunedau. 

Yn ogystal, mae Cronfa’r Degwm yn cynnig grantiau hyd at £3,000 i elusennau cofrestredig. Mae canran o’r Gronfa 
yn cael ei ddosbarthu i eisteddfodau lleol yng Ngwynedd, sef swm o £300, a dylid ymgeisio drwy anfon e-bost i 
Swyddog Cist Gwynedd: CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i’r Gronfa Cefnogi Cymunedau yw 31 Mai 2021. Mae’r Gronfa ar agor i dderbyn 
ceisiadau o dan £1,000 drwy e-bost yn unig. Mae ffurflen gais ar gael ar ein gwefan yma: 
www.gwynedd.llyw.cymru/cronfacefnogicymunedau neu gallwch gysylltu gyda swyddfa Cist Gwynedd ar e-bost 
CistGwynedd@gwynedd.llyw.cymru neu ffoniwch 01286 679 153 (Dydd Mawrth – Dydd Iau).  

 
Mae pecyn ymgeisio ar gyfer Cronfa’r Degwm ar gael yma: www.gwynedd.llyw.cymru/cronfardegwm  

CRONFA GRANT Y COOP   
 

Mae gan y Coop gronfa ar gael i 

fudiadau lleol ymgeisio iddi. Mae’r gronfa 

ar agor i elusennau/grwpiau dim am elw sydd o fewn 

10 milltir i siop Coop. Mae’r gronfa ar agor i geisiadau 

o’r 4ydd o Fai. Gellir canfod mwy o fanylion yn https://

causes.coop.co.uk. Mae’r gronfa yn cefnogi mudiadau 

sydd yn cynnig cyfleoedd i gefnogi iechyd meddwl 

unigolion, mynediad at fwyd i osgoi tlodi bwyd, a 

mudiadau sy’n helpu unigolion gael mynediad at 

gyfleoedd dysgu. Mae’r gronfa yn deillio o’r 2% o 

werthiant sydd yn cael ei roi pan mae siopwyr efo 

cerdyn Coop yn gwario ar nwyddau sydd wedi eu 

brandio gan Coop. 

Cysylltwch efo’r Coop am fanylion pellach a ffurflen 

gais https://causes.coop.uk 

CRONFA GRANTIAU BYCHAIN MANTELL GWYNEDD 

Yn dilyn llwyddiant Cronfa Grantiau Bychain Covid-19 yn ystod 2020 mae 

Llywodraeth Cymru yn ariannu cronfa trydydd sector arall ar gyfer Cymru.   

Bydd Mantell Gwynedd yn gweinyddu Cronfa Grantiau Bychain arall o Ebrill 1af 2021 i’ch helpu i 

gario ’mlaen neu ail gychwyn gyda’ch gweithgareddau cymunedol yn dilyn cyfnod Covid-19. Gallwn hefyd ariannu 

gweithgareddau newydd.  

Os ydych yn chwilio am grant o rhwng £100 a £1,000 cysylltwch efo ni am sgwrs anffurfiol, ffurflen gais syml a 

phenderfyniad sydyn. 

carys@mantellgwynedd.com 

arwen@mantellgwynedd.com 

Cronfa Rhwydweithiau Natur  
Rydym yn cynnig grantiau o £50,000 i £100,000 a £100,000 i 
£500,000 ar gyfer prosiectau sydd am wella bioamrywiaeth 
tirol a morol Cymru. 
 
Llywodraeth Cymru sy’n ariannu’r Gronfa Rhwydweithiau 
Natur a mae’r rhaglen yn cael ei redeg gan Gronfa 
Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Bwriad y cynllun ydi 
ariannu prosiectau sy’n gwella cyflwr a gwydnwch 
bioamrywiaeth a gwarchod rhwydwaith safleoedd 
gwarchodedig Cymru. 
 
Mae angen cyflwyno ceisiadau am grantiau £50,000 i  
£100,000 erbyn hanner dydd (12pm) ddydd Llun 24 Mai. 
 
Dylai prosiectau sydd am wneud cais am nawdd o £100,000 i 
£500,000 gyflwyno Datganiad o Ddiddordeb i ni erbyn 30 
Ebrill.  
 

Mae rhagor o wybodaeth yma: https://
www.heritagefund.org.uk/cy/node/111005 
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Mae fersiwn newydd y llyfryn 
‘Edrych ar ôl fy hun’ 
bellach ar gael a gallwch ei 
weld ar wefan Cyngor 
Gwynedd a thrwy ddilyn y 
linc yma:   
 
www.gwynedd.llyw.cymru/
edrycharolfyhun  
 
Am gopïau neu am fwy o 
wybodaeth cysylltwch gyda 
Chloe Roberts, Swyddog 
Llesiant/Cydlynydd 
Partneriaeth Iechyd a Lles 
Gwynedd – 
ChloeRoberts@gwynedd.lly
w.cymru 
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