Ffurflen Gais
Darllenwch y daﬂen wybodaeth a'r nodiadau canllaw i'ch helpu chi i ateb y cwestiynau isod.

Rhan 1 Gwybodaeth am y sefydliad a manylion cyswllt
1 Beth yw enw cyfreithiol llawn eich mudiad, fel y nodir ar eich dogfen lywodraethu?

2 Beth yw prif gyfeiriad neu gyfeiriad cofrestredig eich mudiad, gan gynnwys cod post?

3 Pa fath o fudiad ydych chi?
Dewiswch math o fudiad o blith un o'r categorïau hyn o leiaf. Gallwch ddewis mwy nag un categori os
yw’n berthnasol.
Mudiad gwirfoddol neu gymunedol (gan gynnwys elusennau cofrestredig, grwpiau neu glybiau a gyfansoddwyd, cwmnïau nid-er-elw, mentrau cymdeithasol a Chwmnïau Buddiannau Cymunedol)
Sefydliadau statudol (gan gynnwys cynghorau tref, plwyf neu gymuned)
Arall (nodwch)

4 Rhowch unrhyw gyfeirnod neu rif cofrestru sydd gennych:
Rhif cofrestru’r elusen
Rhif cwmni

5 Cyfeiriad gwefan y mudiad ac enw(au) cyfryngau cymdeithasol

6 Prif gyswllt:
Gyda phwy y dylem gysylltu os oes gennym gwestiynau am eich cais?
Enw
Swydd neu deitl swydd
Ffôn
E-bost
Dewis iaith
Unrhyw anghenion cyfathrebu penodol
7 Cyswllt sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol:
Pwy yn eich mudiad sydd â chyfrifoldeb cyfreithiol am y cyllid?
Ni all hwn fod yr un person â'r prif gyswllt.
Enw
Swydd neu deitl swydd
Ffôn
E-bost
Dewis iaith
Unrhyw anghenion cyfathrebu penodol

Rhan 2: Eich prosiect
8 Beth yw enw eich prosiect?
Gallwch ysgrifennu hyd at 40 cymeriad gan gynnwys bylchau.

9 Beth hoﬀech chi ei wneud?
Ticiwch
Gosod cyﬂeusterau cynhyrchu ynni adnewyddadwy i adeilad cymunedol
h.y. paneli solar
Menter i hyrwyddo’r broses o leihau allyriadau carbon mewn trafnidiaeth
h.y. gosod man gwefru trydan i feiciau neu geir neu drwy gefnogi mynediad i deithio mewn grwpiau
Gosod cyﬂeuster cymunedol sy’n lleihau gwastraﬀ
h.y. ﬀynnon ddŵr
Unrhyw fenter gymunedol arall sy’n lleihau carbon.

10 Disgriﬁad o’r prosiect
Disgriﬁwch eich prosiect (uchafswm o 500 gair). Hoﬀem wybod beth rydych chi am ei wneud a sut bydd
y prosiect yn cefnogi'r broses o leihau carbon neu’n helpu gyda newid hinsawdd. Esboniwch pwy fydd yn
cymryd rhan a pham mae angen y prosiect.

11 Ble fydd eich prosiect yn cael ei gynnal?

12 A oes angen unrhyw ganiatâd neu sêl bendith ar eich prosiect? Ydyn nhw wedi’u trefnu?

13 Pryd ydych chi'n bwriadu dechrau a chwblhau eich prosiect?

14 Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW?
Ydw
Na
15 Rhowch ddadansoddiad o'ch cyllideb
Os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW, dylech gynnwys eich costau cyn ychwanegu TAW.
Rhowch eich costau i'r £1 agosaf.
Costau

Swm gennym ni (£)

Dyfynbris wedi’i
dderbyn

Enghraiﬀt: Man gwefru cerbydau trydan

£19,000

Do

A: Cyfanswm cost y prosiect
16 Faint o arian rydych chi'n gofyn amdano o’r Gronfa Datblygu Cynaliadwy?
B: Cyfanswm y cyllid y gofynnir amdano o’r Gronfa Datblygu
Cynaliadwy

17 Pa arian cyfatebol sydd ar gael ar gyfer y prosiect?
GWIRIWCH: Swm B + Swm C = Dylai fod yn gyfartal â swm A
Ffynhonnell yr arian

C: Cyfanswm yr arian cyfatebol (rhaid i hyn fod yn isafswm o
20% o gyfanswm costau'r prosiect)

Swm

Sicrhawyd

18 Sut byddwch yn mesur eﬀaith y prosiect? 300 gair ar y mwyaf

19 Sut bydd eich prosiect yn cael ei gynnal yn yr hirdymor? 300 gair ar y mwyaf

20 Sut y byddwch yn cyﬂeu manteision eich prosiect i'r gymuned ehangach?

Rhan 3: Datganiad
Ticiwch y blychau isod i gadarnhau:
Eich bod wedi cael eich awdurdodi gan gorﬀ llywodraethu eich mudiad (bwrdd neu bwyllgor sy’n rhedeg
eich mudiad) i gyﬂwyno’r cais hwn.
Cytunaf
Mae'r holl wybodaeth rydych wedi'i darparu yn eich cais yn gywir ac yn gyﬂawn a byddwch yn ein hysbysu
o unrhyw newidiadau.
Cytunaf

Enw llawn
Swydd yn y mudiad
Llofnod

Dyddiad y llofnod

Gwnewch yn siŵr bod yr holl lofnodion yn gopïau sydd wedi'u sganio o lofnodion go iawn.
Anfonwch gopi o'ch cyfrifon a'ch cyfansoddiad diweddaraf os nad ydych wedi'ch cofrestru gyda’r comisiwn
elusennau. Rhowch ddyfynbrisiau ar gyfer eich gwariant hefyd.
Anfonwch eich cais wedi'i gwblhau atom ar e-bost neu drwy'r wefan.
Rhowch enw eich mudiad yn llinell pwnc yr e-bost a’i anfon at sdf@pembrokeshirecoast.org.uk

