
Mantolen Incwm Rhestr wirio

Nodiadau Cymorth Cyllideb

Ymgeisydd: Teitl y prosiect:

Swm y grant: £26,020 Math o grant:

20% Eich canran presennol: 4.12%

£2,000 Eich cyfanswm presennol ar gyfer Cyfalaf : £1,500

5% Eich Gronfa wrth gefn  presennol: 0.00%
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Cost llawn yr eitem Oes angen dyfynbrisiau arnoch? Cyfraniad i'r grant
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Os oes unrhyw ffigwr yn hwy na 5% o gostau cymwys y prosiect rhaid i chi ddarparu dadansoddiad o fewn y daenlen neu atodi ffigyrau neu ddarparu esboniad. Dadansoddiad/dadansoddiadau yn angenrheidiol

Pob teitl wedi'u dewis

Menter Iaith Conwy

Rhestrwch bob eitem, ei gost llawn a'r swm yr ymgeisir amdano fel cyfraniad tuag at bob un ohonynt

Trwsio a chynnal yr offer presenol

Cronfa wrth gefn (ni ddylai hwn fod mwy na 5% o gyfanswm cost cymwys y prosiect)

 Costau Rheoli'r cynllun

Cyngor Celfyddydau Cymru: Hydref 2014 f1.2

Gwnaed

Cyfanswm gwerth y cymorth mewn nwyddau (bydd hwn yn cael ei lenwi'n awtomatig o'r dudalen Incwm, ac ni ddylid fod mwy na 10% o gyfanswm cost cymwys y prosiect)

Cyfanswm Costau gwneud eich gweithgaredd yn fwy hygyrch (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Cyfanswm Costau rhedeg y prosiect (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Cyfanswm Gwariant arall (llenwir hwn yn awtomatig o'r ffigyrau nodir yn yr is-adran)

Cyfanswm Gwariant/Costau'r prosiect

Peidiwch anghofio eich Cronfa wrth gefnAnnogir chi i gynnwys y canran canlynol yn y Gronfa wrth gefn :

Os oes ffigyrau yn yr is-adran, ydi bob teitl Gwariant cyfatebol wedi ei ddewis yn y golofn ochr chwith?

O fewn y lefel y derbyniwn

O fewn y lefel y derbyniwn

Bocswn Conwy

Grant Mawr - Cymryd Rhan

Costau monitro a gwerthuso

Uchafswm y canran y talwn ar gyfer Costau rhedeg y prosiect :

Yr uchafswm y cyfrannwn tuag at eitemau Prynu offer Cyfalaf :

Cyfanswm Costau gweithgarwch artistig (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Gwariant y Prosiect (os ydych angen mwy o le, defnyddiwch yr is-adran yn ogystal)

Cyfanswm Costau marchnata a datblygu cynulleidfa (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Cyflogau :£180 y dydd, gwerth 55 diwrnod o waith

Hyfforddiant: costau mentora

Prynu offer Cyfalaf (fe allwn gyfrannu mwyafswm o £2,000) - atodwch dri dyfynbris ar gyfer unrhyw eitem sydd yn costio mwy na £500

Cyfanswm Prynu offer Cyfalaf (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Costau gwneud eich gweithgaredd yn fwy hygyrch

Llogi lleoliadau allanol.

Costau rhedeg y prosiect (ni ddylid gweinyddu a gorbenion cyfateb i fwy na 20% o gyfanswm cost cymwys y prosiect)

Cyfanswm Costau monitro a gwerthuso (gan gynnwys unrhyw ffigyrau sydd yn yr is-adran)

Grant Mawr - Cymryd RhanTaenlen Cyllideb eich Prosiect - Sefydliadau

Costau gweithgarwch artistig

Costau marchnata a datblygu cynulleidfa

Is-adran: Costau/gwariant prosiect Ychwanegol neu Eraill - rhowch fanylion

Llenwch y dudalen hon gyda manylion eich gwariant 

http://www.celf.cymru/funding/organisations/taking-part-organisations?diablo.lang=cym

