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Dyma lawlyfr sy’n cynnwys rhai esiamplau o’r grantiau sydd ar gael yng 
Nghymru a Phrydain a all fod yn ddefnyddiol i chi. Mae’n bosib dod a’r 
Gymraeg mewn i bob maes, sy’n rhoi rhwydd hynt i chi fynd ar ôl gyllid o 
bob math o fannau amrywiol fydd yn eich galluogi i gynyddu defnydd 
o’r Gymraeg drwy bob math o ddulliau gwahanol. 
 
Grantiau lleol i chi: 
Mae’n bwysig iawn eich bod gyda’ch bys ar y pwls yn eich cymunedau 
lleol er mwyn gwybod am ffynonellau posib. Sicrhewch bod gan eich 
menter gysylltiad cryf gyda’ch CVC lleol, cymdeithasau tai a 
datblygiadau mawr yn lleol.  
 
 Gallwch ystyried ffynonellau gwahanol hefyd sy’n lleol tu hwnt e.e. mae 
gan rai archfarchnadoedd ymgyrchoedd sy’n gadael i'r gael eu dweud 
yn ariannu proseictau ar lefel lleol 

 
Ffynonellau i’w hystyried: 
 
Cronfeydd Siopau mawrion e.e. Asda, Marks & Spencers ayyb 
 
Cynghorau Cymuned + Chynghorau Tref 
 
Cwmniau mawr yn eich ardaloedd lleol 
 
Cronfeydd Ewropeaidd megis RDP 
 
Datblygiadau mawr yn eich ardaloedd lleol megis Gwynt y Mor / 
Horizon 

Asiantaethau Datblygu Gwledig 

Ymddiriedolaethau amgylcheddol 

Cronfeydd loteri 

 

Enghreifftiau o Ffynonellau Grantiau Cymreig a Phrydeinig: 
- Grantiau Mawr (£20,000+) - Tudalen 3 
- Grantiau Bach (-£20,000) - Tudalen 13 
**Enghreifftiau yn unig, llawer mwy o ffynonellau eraill ar gael!!** 
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Grantiau Mawr (£20,000+) 
 

Enw grant: Pawb a’i le - Canolig 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £10,001 - £100,000 

Diben: Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu 
gymunedol. 

Ariannu costau cyfalaf a refeniw hyd at £500,000, fel 
cyfarpar, costau staff a gwaith adnewyddu. 

Amodau: Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf 
sy'n para hyd at bum mlynedd. 

Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich 
cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud 
newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw 
ynddi. 

Y rhai sy’n cael ymgeisio: 

● grŵp gwirfoddol neu gymunedol 
● elusen gofrestredig 
● cydweithfa 
● menter gymdeithasol neu gwmni buddiant 

cymunedol 
● cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant, 
● mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd 

iechyd neu ysgol. 

Nodiadau: Proses ymgeisio 1 cam 

Ariannu prosiectau am hyd at bum mlynedd.  

Dolen: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales  

  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales
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Enw grant: Pawb a’i le - Mawr 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £100,001 - £500,000 

Diben: Grantiau ar gyfer grwpiau gwirfoddol neu 
gymunedol. 

Amodau: Byddwn yn ariannu gwariant refeniw neu gyfalaf 
sy'n para hyd at bum mlynedd. 

Y peth pwysicaf yw i chi ddweud wrthym am eich 
cymuned a sut fydd y prosiect yn gwneud 
newidiadau cadarnhaol i fywydau'r bobl sy'n byw 
ynddi. 

Gall Pawb a'i Le ariannu costau cyfalaf a refeniw 
hyd at £500,000, fel cyfarpar, costau staff a gwaith 
adnewyddu. 

Y rhai sy’n cael ymgeisio: 

● grŵp gwirfoddol neu gymunedol 
● elusen gofrestredig 
● cydweithfa 
● menter gymdeithasol neu gwmni buddiant 

cymunedol 
● cwmni nid er elw sy'n gyfyngedig trwy warant, 
● mudiad statudol fel awdurdod iechyd, bwrdd 

iechyd neu ysgol. 

Nodiadau: Proses ymgeisio 2 cam 

Ariannu prosiectau am hyd at bum mlynedd.  

Dolen: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales  

 
  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales
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Enw grant: Grantiau £10,000 - £100,000 Cronfa Treftadaeth y 
Loteri 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £10,000 - £100,000 

Diben: Ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a 
chymunedau â threftadaeth genedlaethol, 
ranbarthol a lleol y DU. 

Gall ariannu: gweithgareddau, atgyweirio a 
chadwraeth, allbynnau digidol, swyddi staff newydd, 
lleoliadau hyfforddiant â thâl, ffioedd proffesiynol 

Amodau: Gallwch ymgeisio am y grant os ydych yn: 

● sefydliad di-elw 
● perchennog preifat treftadaeth a 

phartneriaethau 

Dylai faint o amser y mae'r prosiect yn para fod yn 
gymesur â swm y grant. (e.e. £10,000 - £100,000 am 5 
blwyddyn) 

Nodiadau: Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol 
yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i 
genedlaethau'r dyfodol. 

Gallwch ymgeisio ar unrhyw amser 

Dolen: https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109673  

  

https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109673
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Enw grant: Grantiau £100,000 - £250,000 Cronfa Treftadaeth y 
Loteri 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £100,000 - £250,000 

Diben: Ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a 
chymunedau â threftadaeth genedlaethol, 
ranbarthol a lleol y DU. 

Gall ariannu: gweithgareddau, atgyweirio a 
chadwraeth, allbynnau digidol, swyddi staff newydd, 
lleoliadau hyfforddiant â thâl, ffioedd proffesiynol 

Amodau: Gallwch ymgeisio am y grant os ydych yn: 

● sefydliad di-elw 
● partneriaeth dan arweiniad sefydliad di-elw 

Dylai faint o amser y mae'r prosiect yn para fod yn 
gymesur â swm y grant. (e.e. Grant hyd at £250,000 
am 5 blwyddyn) 

Nodiadau: Mae 4 dyddiad cau yn ystod blwyddyn i gyfwlyno 
eich cais: Tachwedd, Mawrth, Mai a Medi.  

Bydd angen i chi gyfrannu o leiaf 5% o gostau eich 
prosiect. 

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol 
yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i 
genedlaethau'r dyfodol. 

Gallwch ymgeisio ar unrhyw amser 

Dolen: https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109673  

 
  

https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109673
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Enw grant: Grantiau £250,000- £5miliwn (gan gynnwys menter 
treftadaeth) Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £250,000 - £5miliwn 

Diben: Ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a 
chymunedau â threftadaeth genedlaethol, 
ranbarthol a lleol y DU. 

Gall ariannu: gweithgareddau, atgyweirio a 
chadwraeth, allbynnau digidol, swyddi staff newydd, 
lleoliadau hyfforddiant â thâl, ffioedd proffesiynol 

Amodau: Gallwch ymgeisio am y grant os ydych yn: 

● sefydliad di-elw 
● partneriaeth dan arweiniad sefydliad di-elw 

Dylai faint o amser y mae'r prosiect yn para fod yn 
gymesur â swm y grant. (e.e. grant o £250,000 i 
£5,000,000, gall prosiect fod yn cael ei ddatblygu am 
hyd at ddwy flynedd a'i gyflenwi hyd at bum 
mlynedd) 

Bydd rhaid cyflwyno datganiad o ddiddordeb 

Nodiadau: Cais 2 gam 

Mae 4 dyddiad cau yn ystod blwyddyn i gyfwlyno 
eich cais: Tachwedd, Mawrth, Mai a Medi.  

Bydd angen i chi gyfrannu o leiaf 5% o gostau eich 
prosiect a bydd angen cyflwyno Datganiad o 
Ddiddordeb cyn ymgeisio. 

Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol 
yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i 
genedlaethau'r dyfodol. 

Gallwch ymgeisio ar unrhyw amser 

Dolen: https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109626  

 
  

https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109626
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Enw grant: Grantiau Mawr Cyngor Celfyddydau Cymru 

Pwy sy’n ei gynnig: Cyngor Celfyddydau Cymru 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: £10,001 - £50,000 

Diben: 
Mae gennym dri amcan clir:     

hyrwyddo cydraddoldebau fel sylfaen ein 
hymrwymiad clir i ehangu a dyfnhau ein cyrraedd i 
bob cymuned ledled Cymru, cryfhau gallu a 
gwydnwch y sector gan alluogi talent greadigol i 
ffynn      u, galluogi 
Cyngor y Celfyddydau i weithio’n fwy effeithiol gan 
gydweithio’n fwy dychmygus gyda phartneriaid 
tebyg ledled Cymru     
  

Amodau: 
Y ganran uchaf o gostau cymwys eich prosiect 
rydych chi’n gallu ymgeisio amdani yw 75% 

Rhaid i’ch prosiect fod yn ychwanegol at eich 
rhaglen weithgarwch arferol. 

Rhaid i’ch prosiect fod yn gyfyngedig o ran amser. 

Nodiadau: 
Yn cefnogi: Gwyliau, Ymchwil a datblygu, Cynhyrchu, 
Teithio cenedlaethol, Cefnogaeth rhaglen 

Byddwn ni’n cefnogi prosiectau celfyddydol sy’n 
canolbwyntio ar blant a phobl ifanc mewn dwy 
ffordd; drwy brosiectau creadigol neu drwy raglen 
dysgu creadigol. 

Mae dyddiadau cau penodol i grantiau mawr. 
Rydym ni’n cyhoeddi’r dyddiadau cau ar ein gwefan. 
Rhaid ichi adael o leiaf naw wythnos waith rhwng 
dyddiad cyflwyno eich cais a dyddiad dechrau eich 
prosiect. 

Dolen: https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-
cais/sefydliadau  

 
  

https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/sefydliadau
https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/sefydliadau
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Enw grant: Access & Participation Fund - Explore & Test 

Pwy sy’n ei gynnig: Paul Hamlyn Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £60,000 

Diben: 
Cefnogi sefydliadau i brofi, treialu a gwerthuso 
dulliau newydd neu, os yw'n rhywbeth rydych chi 
wedi bod yn gweithio arno ers tro, i gasglu 
tystiolaeth am ei botensial i wneud gwahaniaeth. 

Amodau: 
Byddwn yn cefnogi costau gweithredu’r peilot, yn 
ogystal â'r costau monitro a gwerthuso. Gellir 
dyrannu hyd at 20% o'r grant fel cyfraniad at gostau 
rhedeg sefydliadol. 

Ar gael i sefydliadau nid-er-elw. Os nad oes profiad 
gan y sefydliad yn y maes celfyddydau neu 
mynediad a chyfranogiad yna bydd angen cynnal y 
prosiect mewn partneriath gyda mudiad profiadol 
yn y maes. 

Nodiadau: 
Dim dyddiad cau. 

Dim ond 30 cais sydd yn cael eu derbyn pob 
blwyddyn ac mae’n gystadleuol tu hwnt. 

Ariannu prosiectau hyd at 2 flynedd 

Dolen: https://www.phf.org.uk/funds/access-and-
participation-fund/#more-and-better-grants  

  

https://www.phf.org.uk/funds/access-and-participation-fund/#more-and-better-grants
https://www.phf.org.uk/funds/access-and-participation-fund/#more-and-better-grants
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Enw grant: Access & Participation Fund - More & Better 

Pwy sy’n ei gynnig: Paul Hamlyn Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £400,000 

Diben: 
Ar gyfer gweithgareddau a rhaglenni creadigol sydd 
wedi'u treialu'n llwyddiannus neu sydd eisoes wedi'u 
sefydlu a lle mae tystiolaeth gychwynnol dda i 
ddangos pam mae'r gwaith yn addawol ac yn cael 
effaith gadarnhaol. 

Byddwn yn cefnogi costau a gweithgareddau 
cysylltiedig â rhaglenni, gweithgareddau monitro a 
gwerthuso yn ogystal â bod yn sail i gostau a 
chyflogau craidd a / neu gyfraniadau at anghenion 
datblygu sefydliadol i wella gallu a chynaliadwyedd. 

Amodau: 
Ar gael i sefydliadau nid-er-elw. Os nad oes profiad 
gan y sefydliad yn y maes celfyddydau neu 
mynediad a chyfranogiad yna bydd angen cynnal y 
prosiect mewn partneriaeth gyda mudiad profiadol 
yn y maes. 

Nodiadau: 
Dim dyddiad cau. 

Dim ond 15 cais sydd yn cael eu derbyn pob 
blwyddyn ac mae’n gystadleuol tu hwnt. 

Ariannu prosiectau hyd at 4 mlynedd, a’n ystyried 
ail-gyllido. 

Dolen: https://www.phf.org.uk/funds/access-and-
participation-fund/#more-and-better-grants  

 
  

https://www.phf.org.uk/funds/access-and-participation-fund/#more-and-better-grants
https://www.phf.org.uk/funds/access-and-participation-fund/#more-and-better-grants
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Enw grant: Tech for Good 

Pwy sy’n ei gynnig: Comic Relief a Paul Hamlyn Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £50,000 

Diben: 
Mae'r rhaglen yn cefnogi sefydliadau elusennol sy'n 
defnyddio technoleg i gyflwyno syniadau newydd a 
gwneud eu gwasanaethau'n fwy effeithiol. 

Amodau: 
Agored i sefydliadau nid er elw 

Nodiadau: 
Rhaglen flynyddol. Ceisiadau’n agor yn Chwefror 
2020. Rhaglen ddatblygu dros 9 mis. 

Dolen: https://techforgoodhub.co.uk/  

 

Enw grant: Grantiau Tudor Trust 

Pwy sy’n ei gynnig: The Tudor Trust 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £10,000 +  

Diben: 
Gweithio i gefnogi newidiadau cadarnhaol ym 
mywydau pobl ac yn eu cymunedau. 

Yn ariannu cyllid craidd, grantiau prosiect, grantiau 
cyfalaf a grantiau i helpu i gryfhau'ch sefydliad 

Amodau: 
Dim ond gwaith elusennol y gallwn ei ariannu ond 
does dim rhaid i chi fod yn elusen gofrestredig i 
wneud cais i ni. 

Nodiadau: 
Does dim dyddiadau cau on gall y broses ymgeisio 
gymryd 4 mis. Mae’n broses 2 gam. 

Ariannu am gyfnod o 1 i 3 mlynedd. 

Dolen: http://tudortrust.org.uk/  

  

https://techforgoodhub.co.uk/
http://tudortrust.org.uk/
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Enw grant: Grantiau Esmée Fairbairn Foundation 

Pwy sy’n ei gynnig: Esmée Fairbairn Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Grantiau mawr, unrhyw swm 

Diben: 
Funding priorities in the arts, children and young 
people, environment , food or social change. 

Amodau: 
Nid ydym yn ariannu gwaith a ddarperir yn 
gyffredin, nad yw'n ceisio bod â budd ehangach, nac 
yn delio â chanlyniadau yn unig, nid achosion. 

Nodiadau: 
Proses ymgeisio 2 gam, gall gymryd rhwng 2 a 4 mis. 

Dolen: https://esmeefairbairn.org.uk  

 
  

https://esmeefairbairn.org.uk/
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Grantiau bychain (hyd at £20,000) 
 

Enw grant: Arian i Bawb 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £500 - £10,000 

Diben: Ar gyfer gweithgareddau llawr gwlad a chymunedol 
sydd â'r nod o wella bywydau pobl a 
chymdogaethau lleol. 

Amodau: Dyma'n rhaglen grantiau fwyaf poblogaidd felly 
byddwn yn blaenoriaethu grwpiau sydd ag incwm 
llai. 

Nodiadau: Nid oes unrhyw derfyn amser, felly gallwch ymgeisio 
unrhyw bryd. 

Mae ymgeisio am y grant hwn yn gyflym ac yn syml. 

Dolen: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales  

 

Enw grant: Grantiau Ras yr Iaith 

Pwy sy’n ei gynnig: Ras yr Iaith cyf 

Ardal cymwys: Ardaloedd lleol i gymalau’r ras 

Symiau: Hyd at £750 

Diben: 
Cefnogi gwaith a phrosiectau sy’n elwa a’n 
hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned. 

Amodau: 
Rhaid dangos cysylltiad gwaith gwirfoddol a 
chymunedol. 

Nodiadau: 
Pob dwy flynedd a rhaid gwario’r grant o fewn y 
flwyddyn ariannol. Dyddaidau cau yn cael eu 
cyhoeddi ar y wefan. 

Dolen: http://rasyriaith.cymru/grantiau-ras-yr-iaith-i-
hyrwyddor-gymraeg/  

  

https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/wales
http://rasyriaith.cymru/grantiau-ras-yr-iaith-i-hyrwyddor-gymraeg/
http://rasyriaith.cymru/grantiau-ras-yr-iaith-i-hyrwyddor-gymraeg/
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Enw grant: Grantiau £3,000-£10,000 Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Pwy sy’n ei gynnig: Cronfa Treftadaeth y Loteri 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: £3,000 - £10,000 

Diben: Ariannu prosiectau sy'n cysylltu pobl a 
chymunedau â threftadaeth genedlaethol, 
ranbarthol a lleol y DU. 

Gall ariannu: gweithgareddau, atgyweirio a 
chadwraeth, allbynnau digidol, swyddi staff newydd, 
lleoliadau hyfforddiant â thâl, ffioedd proffesiynol 

Amodau: Gallwch ymgeisio am y grant os ydych yn: 

● sefydliad di-elw 
● perchennog preifat treftadaeth 

Dylai faint o amser y mae'r prosiect yn para fod yn 
gymesur â swm y grant. (e.e. £3,000-£10,000 am 1 
blwyddyn) 

Nodiadau: Gall treftadaeth fod yn unrhyw beth o'r gorffennol 
yr ydych yn ei werthfawrogi ac am ei drosglwyddo i 
genedlaethau'r dyfodol. 

Gallwch ymgeisio ar unrhyw amser 

Dolen: https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109625  

 
 
  

https://www.heritagefund.org.uk/cy/node/109625
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Enw grant: Grantiau Bach Cyngor Celfyddydau Cymru 

Pwy sy’n ei gynnig: Cyngor Celfyddydau Cymru 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: £500 - £10,000 

Diben: 
Mae gennym dri amcan clir: hyrwyddo cydraddoldeb 
fel sylfaen ein hymrwymiad clir i ehangu a dyfnhau 
ein cyrraedd i bob cymuned ledled Cymru, cryfhau 
gallu a gwydnwch y sector gan alluogi talent 
greadigol i ffynnu      
    , g    
  alluogi Cyngor y Celfyddydau i weithio’n 
fwy effeithiol gan gydweithio’n fwy dychmygus gyda 
phartneriaid tebyg ledled Cymru 

Amodau: 
Y ganran uchaf o gostau cymwys eich prosiect 
rydych chi’n gallu ymgeisio amdani yw 80% 

Rhaid i’ch prosiect fod yn ychwanegol at eich 
rhaglen weithgarwch arferol. 

Rhaid i’ch prosiect fod yn gyfyngedig o ran amser. 

Nodiadau: 
Yn cefnogi: Gwyliau, Ymchwil a datblygu, Cynhyrchu, 
Teithio cenedlaethol, Cefnogaeth rhaglen 

Nid oes dyddiadau cau i grantiau bach, ond rhaid 
ichi adael o leiaf chwe wythnos waith rhwng dyddiad 
cyflwyno eich cais a dyddiad dechrau eich prosiect. 

Dolen: https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-
cais/sefydliadau  

  

https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/sefydliadau
https://arts.wales/cy/ariannu/gwneud-cais/sefydliadau
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Enw grant: Crofa Mynediad i Gynulleidfaoedd 

Pwy sy’n ei gynnig: Ffilm Cymru 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: Hyd at £20,000 

Diben: 
Helpu sefydliadau sy’n dymuno gwella amrywiaeth, 
argaeledd a chyrhaeddiad y ddarpariaeth 
annibynnol o ffilmiau i bobl Cymru. 

Amodau: 
Bydd y gronfa Mynediad i Gynulleidfaoedd yn 
cynnig cefnogaeth ariannol i amrywiaeth eang o 
weithgaredd ynghylch ffilmiau, a allai gynnwys: 
Mannau Sinema Annibynnol, Gwyliau ffilm, 
Cymdeithasau ffilm, Mannau Sawl Celfyddyd, 
Sefydliadau Diwylliannol, Digwyddiadau Sinemâu 
Dros Dro, Sinemâu Symudol Gwledig, Sinemâu 
Cymunedol / Cymdogaethol, Sefydliadau Diddordeb 
Cymunedol a / neu Elusennau, Clybiau Ieuenctid, 
Canolfannau Dysgu Gydol Oes, Cartrefi gofal, 
rhaglenni Celfyddydau Cymunedol a grwpiau 
cymunedol eraill.      
   

 

Ni fydd Ffilm Cymru Wales yn cefnogi cadwyni mawr 
o sinemâu na darpariaethau hynod fasnachol yn y 
prif lif. 

Bydd yr arian a fydd yn cael ei gynnig yn cael ei 
gapio ar 75% o gyfanswm y gyllideb. Dylai’r gweddill 
gynnwys arian o gronfeydd partneriaethau ond gall 
hefyd gynnwys cefnogaeth an-ariannol. 

Nodiadau: 
Agor i geisiadau 2 waith y flwyddyn gyda dyddiadau 
cau ym mis Mai a Hydref.  

Angen cyflwyno ffurflen Mynegiant o Ddiddordeb 
(MDd) er mwyn dechrau’r broses ariannu. 

Proses ymgeisio 2 gam. 

Dolen: http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/gweld
/ariannu  

 
 
 
  

http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/gweld/ariannu
http://www.ffilmcymruwales.com/index.php/cy/gweld/ariannu
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Enw grant: Cynllun Lleol Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm 

Pwy sy’n ei gynnig: Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: Hyd at £2,500 

Diben: 
Darparu cymorth ariannol i brosiectau ysbrydoledig 
ledled Cymru i hybu addysg, hanes, iaith, diwylliant, 
cerddoriaeth a llên gwerin, yn enwedig ar gyfer y 
rhai sy'n wynebu gwahaniaethu neu anfantais. 

Agored i bob categori - Celfyddydau, y Gymuned, Yr 
Amgylchedd a Chwaraeon. 

Mae angen i ymgeisydd ddangos dealltwriaeth o'u 
grŵp targed a dylent ddarparu tystiolaeth i 
ddangos hyn. Dylai ceisiadau yn dadlau yn gryf bod 
angen ar gyfer y prosiect ac ar gyfer ariannu gan yr 
Ymddiriedolaeth. 

Amodau: 
Prosiect lleol yw lle mae'r sefydliadau fel arfer yn 
cael chylch gwaith i wasanaethu eu cymuned leol 
neu dref.  

Nodiadau: 
Os bydd y cyllid sydd ei angen i gychwyn y prosiect 
yn fwy na'r uchafswm y gellir gwneud cais amdano, 
bydd angen i'r Ymddiriedolaeth wybod sut y bydd y 
costau ychwanegol yn cael eu diwallu. Os yw 
cronfeydd yn dal yn ddyledus o un neu fwy o 
ffynonellau ariannu ychwanegol y gall grant gael ei 
gynnig yn amodol ar yr ymgeisydd sicrhau'r cyllid 
ychwanegol sy'n angenrheidiol i gyflawni'r prosiect 
yn ystod cyfnod amser penodol. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael 12 mis i 
ymgymryd â'u prosiect o'r dyddiad y maent yn 
derbyn y grant. 

Dyddiad cau ym mis Medi fel arfer ar gyfer y 
flwyddyn ariannol ganlynol. Gwiriwch y wefan. 

Dolen: https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/local-
grants/  

 
  

https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/local-grants/
https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/local-grants/
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Enw grant: Cynllun Rhanbarthol Ymddiriedolaeth Stadiwm y 
Mileniwm 

Pwy sy’n ei gynnig: Ymddiriedolaeth Stadiwm y Mileniwm 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: Hyd at £7,500 

Diben: 
Darparu cymorth ariannol i brosiectau ysbrydoledig 
ledled Cymru i hybu addysg, hanes, iaith, diwylliant, 
cerddoriaeth a llên gwerin, yn enwedig ar gyfer y 
rhai sy'n wynebu gwahaniaethu neu anfantais. 

Agored i bob categori - Celfyddydau, y Gymuned, Yr 
Amgylchedd a Chwaraeon. 

Amodau: 
Prosiect rhanbarthol yw lle mae'r sefydliadau fel 
arfer yn cael cylch gorchwyl i wasanaethu rhanbarth 
yng Nghymru neu ardal awdurdod lleol. 

Mae angen i ymgeisydd ddangos dealltwriaeth o'u 
grŵp targed a dylent ddarparu tystiolaeth i 
ddangos hyn. Dylai ceisiadau yn dadlau yn gryf bod 
angen ar gyfer y prosiect ac ar gyfer ariannu gan yr 
Ymddiriedolaeth. 

Nodiadau: 
Os bydd y cyllid sydd ei angen i gychwyn y prosiect 
yn fwy na'r uchafswm y gellir gwneud cais amdano, 
bydd angen i'r Ymddiriedolaeth wybod sut y bydd y 
costau ychwanegol yn cael eu diwallu. Os yw 
cronfeydd yn dal yn ddyledus o un neu fwy o 
ffynonellau ariannu ychwanegol y gall grant gael ei 
gynnig yn amodol ar yr ymgeisydd sicrhau'r cyllid 
ychwanegol sy'n angenrheidiol i gyflawni'r prosiect 
yn ystod cyfnod amser penodol. 

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael 12 mis i 
ymgymryd â'u prosiect o'r dyddiad y maent yn 
derbyn y grant. 

Dyddiad cau ym mis Ebrill fel arfer ar gyfer y 
flwyddyn ariannol ganlynol. Gwiriwch y wefan. 

Dolen: https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/regional-
grant-scheme/  

 
 
  

https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/regional-grant-scheme/
https://www.millenniumstadiumtrust.org.uk/regional-grant-scheme/
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Enw grant: Ideas & Pioneers Fund 

Pwy sy’n ei gynnig: Paul Hamlyn Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £10,000 (Weithiau at £15,000) 

Diben: 
Cefnogi pobl sydd â syniadau anarferol neu radical 
i wella cyfleoedd bywyd pobl yn y DU. 

Rydym am weithio gyda phobl gyda syniadau 
creadigol yng nghamau cynnar eu datblygiad a 
byddwn yn ystyried cyllido gwaith i ddatblygu 
syniadau o'r cysyniad er mwyn sefydlu: gall hyn 
gynnwys diffinio a dadansoddi problemau, 
cwmpasu, gwaith archwilio a phrototeipio. Rydyn ni 
am eich helpu chi i ddechrau a'ch cyflwyno i grŵp o 
gyfoedion am gyd-gefnogaeth. 

Amodau: 
Ar gael i unigolion, partneriaethau neu fudiadau 
bychain. 

Nodiadau: 
Dim dyddiad cau 

Dolen: https://www.phf.org.uk/funds/ideaspioneers/  

 
  

https://www.phf.org.uk/funds/ideaspioneers/
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Enw grant: Grantiau Concertina 

Pwy sy’n ei gynnig: The Concertina Charitable Trust 

Ardal cymwys: Cymru a Lloegr 

Symiau: Hyd at £250 

Diben: 
Mae Concertina yn awyddus i gefnogi sefydliadau 
llai a allai fel arall ei chael hi'n anodd ennill cyllid er 
mwyn darparu adloniant cerddorol gweithgareddau 
cysylltiedig i'r henoed. 

Amodau: 
Ariannu elusennau bach sy'n cynrychioli croestoriad 
o'r mathau o weithgareddau y mae Concertina yn eu 
cefnogi er dydy hyn ddim yn angenrheidiol yn 
gorfod cynrychioli cwmpas cyfan gwaith yr elusen. 

Nodiadau: 
Dau ddyddiad cau, Ebrill a Hydref. Derbyn ceisiadau 
trwy’r post yn unig. Maent yn ffafrio cyllid cyfatebol. 

Dolen: https://www.concertinamusic.org.uk/Grants.php  

 

Enw grant: Grantiau Cowlinston Charitable Trust 

Pwy sy’n ei gynnig: Cowlinston Charitable Trust 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: £5,000 - £20,000 

Diben: 
Cynnal a chefnogi gweithgareddau artistig o 
ansawdd uchel sy'n ychwanegu at fywyd a 
phrofiadau diwylliannol. Mae'r ffocws cyllido at 
gefnogaeth y celfyddydau perfformio byw, y 
celfyddydau gweledol, ynghyd â phrosiectau llyfrgell 
ac archif yng Nghymru. 

Amodau: 
Ar gyfer elusennau cofrestredig yn y DU 

Nodiadau: 
Proses ymgeisio rhwng 4 a 6 mis. Dyddiad cau ym 
mis Medi a mis Mawrth. 

Dolen: https://colwinston.org.uk/  

  

https://www.concertinamusic.org.uk/Grants.php
https://colwinston.org.uk/
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Enw grant: Local Community Project Fund 

Pwy sy’n ei gynnig: Greggs Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £2,000 

Diben: 
Mae gennym ddiddordeb mewn prosiectau sy'n 
gwella gwytnwch yn eich cymuned. Gall hyn gynnwys 
gweithgareddau sesiynol / cymorth seibiant, offer ar 
gyfer gweithgareddau sesiynol, tripiau ac egwyliau 
preswyl. Mae gennym ddiddordeb hefyd mewn 
dulliau newydd a syniadau arloesol yn ogystal â 
dulliau cynaliadwy o gefnogi eich cymuned. Nid 
ydym yn ariannu costau rhedeg na pharhad gwaith 
presennol a pharhaus.  

Amodau: 
Ariannu sefydliadau sy'n cefnogi pobl mewn angen. 
Gall unrhyw sefydliad dielw wneud cais, fodd 
bynnag, bydd sefydliadau mwy sydd â throsiant o 
fwy na £300,000 yn aflwyddiannus. 

Nodiadau: 
Proses ymgeisio 3 rownd. 

Dyddiad agor ar gyfer ceisiadau 2020 ym mis 
Rhagfyr 2019. 

Dolen: https://www.greggsfoundation.org.uk/grants/local-
community-projects-fund  

  

https://www.greggsfoundation.org.uk/grants/local-community-projects-fund
https://www.greggsfoundation.org.uk/grants/local-community-projects-fund
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Enw grant: Social Cohesion Programme 

Pwy sy’n ei gynnig: The Allen Lane Foundation 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £15,000 

Diben: 
Wedi'i sefydlu i ddarparu cefnogaeth i gymunedau 
lleol. 

Bydd yn canolbwyntio ar ariannu prosiectau sy'n 
anelu at chwalu rhwystrau a thensiynau rhwng 
gwahanol grwpiau o bobl yn rhagweithiol, ac 
adeiladu cymuned fwy cydlynol a chynhwysol i bawb. 

Yn cefnogi sefydliadau llawr gwlad ar lefel leol iawn 
lle mae materion sy'n nodi grwpiau o bobl ar yr 
ymylon sydd wedi'u gwahardd. 

Amodau: 
Rydym yn agored i gefnogi gweithredoedd sy'n 
newydd neu a allai fod wedi sefyll eu prawf o'r blaen 
neu sy'n mynd rhagddynt, fodd bynnag, mae'n rhaid 
i'r gwaith fod â buddion parhaol i'r bobl hynny y 
mae'r prosiectau wedi'u hanelu atynt. 

Nodiadau: 
Wrth gydnabod (a bod yn barod i gefnogi) 
prosiectau parhaus, profedig, mae gennym 
ddiddordeb arbennig hefyd mewn prosiectau 
anarferol, dychmygus neu arloesol nad ydynt efallai 
wedi dal dychymyg y cyhoedd eto. 

Dolen: https://allenlane.org.uk/social-cohesion-
programme/  

  

https://allenlane.org.uk/social-cohesion-programme/
https://allenlane.org.uk/social-cohesion-programme/
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Enw grant: Cronfa Radio Gymunedol 

Pwy sy’n ei gynnig: Ofcom Cymru 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: Hyd at £20,000 

Diben: 
Mae'r Gronfa wedi'i sefydlu i roi grantiau i helpu i 
ariannu costau craidd rhedeg gorsafoedd radio 
cymunedol trwyddedig Ofcom. 

Mae swyddogaethau craidd yn cynnwys rheoli, codi 
arian i gefnogi'r orsaf (e.e. grantiau, cyllid 
masnachol), gweinyddiaeth, rheolaeth ariannol ac 
adrodd, allgymorth cymunedol, trefnu gwirfoddolwyr 
a chefnogaeth. 

Amodau: 
Gellid dyfarnu grantiau i drwyddedai radio 
cymunedol yn y DU yn unig, sy’n darlledu drwy 
drwydded radio cymunedol.  

Grant ar gyfer cyfnod o flwyddyn yn unig. 

Nodiadau: 
Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg. Derbyn 
ceisiadau’n flynyddol, dyddiad cau ym mis Hydref. 

Dolen: https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-
demand/information-for-industry/radio-
broadcasters/community-radio-fund  

  

https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/radio-broadcasters/community-radio-fund
https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/radio-broadcasters/community-radio-fund
https://www.ofcom.org.uk/cymru/tv-radio-and-on-demand/information-for-industry/radio-broadcasters/community-radio-fund
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Enw grant: Community Grant 

Pwy sy’n ei gynnig: Music for All 

Ardal cymwys: Prydain 

Symiau: Hyd at £2,500 

Diben: 
Rhoi help llaw i brosiectau a mentrau i gyflawni eu 
potensial i ddod yn rhaglenni cerdd gwirioneddol 
gynaliadwy i ddod â cherddoriaeth i'w cymuned. 

Amodau: 
Ar gyfer mudiadau ac unigolion ym Mhrydain yn 
unig. 

Nodiadau: 
Yn nodweddiadol, rhoddir grantiau cymunedol ar 
gyfer prynu offerynnau, offer cysylltiedig neu ar 
gyfer costau addysgu. Fodd bynnag, mae pob cais 
yn cael ei farnu yn ôl ei deilyngdod gan ein 
hymddiriedolwyr - felly os oes elfen arall o'r prosiect 
yr hoffech i ni ei hariannu, dywedwch wrthym am y 
gwaith gwych a wnewch a byddwn yn ystyried y cais. 

3 dyddiad cau yn ystod y flwyddyn gyda’r broses yn 
cymryd oddeutu 3 mis. 

Dolen: https://musicforall.org.uk/apply-for-funding/  

  

https://musicforall.org.uk/apply-for-funding/
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Enw grant: Cerdd yn y Gymuned 

Pwy sy’n ei gynnig: Ty Cerdd 

Ardal cymwys: Cymru 

Symiau: Hyd at £500 

Diben: 
Cefnogi cerddora mewn cymunedau ledled Cymru – 
o gyngherddau gan gorau a cherddorfeydd 
cymunedol, i brosiectau cyfranogol a  gweithgarwch 
gweithdai yn yr ystod ehangaf bosibl o leoliadau. 
Rydym eisiau hybu cerddora yn y gymuned fel ffordd 
o hyrwyddo cydlyniant, cynwysoldeb, iechyd a lles, a 
chreu profiadau cerddorol newydd ar gyfer pob 
cenhedlaeth. 

Amodau: 
Rhaid cwblhau’r prosiect o fewn 12 mis (i ddechrau’r 
prosiect). Ni ddylai’r gweithgarwch ddechrau tan 
ddau fis ar ôl y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. 

Rhaid i o leiaf 10% o’ch incwm ddod o ffynonellau 
eraill (DS: dim o gronfeydd eraill y Loteri). Mae 
cymorth mewn nwyddau neu wasanaethau’n gymwys 
fel rhan neu’r cwbl o’r arian cyfatebol. 

Nodiadau: 
Gall unrhyw sefydliad wneud cais, o grwpiau 
gwirfoddol neu gymunedol, i gyrff proffesiynol ac 
elusennau. 

Ceir pedair rownd gwneud cais y flwyddyn i’r cynllun 
hwn, gyda dyddiadau cau ym mis Ionawr, Ebrill, 
Gorffennaf a Hydref.  

Dolen: https://www.tycerdd.org/lottery-grants-community-
music  

 
 

https://www.tycerdd.org/lottery-grants-community-music
https://www.tycerdd.org/lottery-grants-community-music

