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Mae gan ein e-fwletin ariannu  

diweddaraf fanylion am gyfleoedd  

ariannu i helpu gyda'r gwaith gwych  

sy'n cael ei wneud gan ein sector  

gwirfoddol lleol. 

 

Cymerwch olwg isod... 
_____________________________________________________________________________  
 

'Haf o Hwyl' £500 grantiau bach ar gael i grwpiau 

cymunedol – dyddiad cau 10 Gorffennaf felly 

gwnewch gais nawr! 

Rydym yn rhagweld dyrannu hyd at 40 o grantiau bach o £500 a dim ond un grant i bob sefydliad.  

Mae'n bosibl i sefydliadau mewn cymuned ddod at ei gilydd a nodi sut y gallant gydweithio. 

Dysgwch fwy... 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

'Cynllun grant tlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd 

Dyddiad cau: Canol dydd, 19 Gorffennaf 2021. 

A ydych yn sefydliad sy'n mynd ati i fynd i'r afael â thlodi bwyd ac ansicrwydd bwyd ac sy'n 

chwilio am gyllid ychwanegol? Mae cyfle i chi wneud cais am gyllid drwy gronfa EUT: Mynd i'r 

Afael â thlodi bwyd a mynd i'r afael â chynllun grant ansicrwydd bwyd 2021 i 2022 a reolir gan 

Lywodraeth Cymru. Dysgwch fwy... 

_____________________________________________________________________________ 
 

Grantiau Gwirfoddoli dan Arweiniad Pobl Ifanc sy'n cynnig hyd at £2,000 

bellach ar agor!  

Dyddiad cau: 30 Gorffennaf 2021. 

Nod y cyllid yw helpu pobl ifanc i wirfoddoli rhwng 14 a 25 oed i gymryd mwy o ran mewn 

sefydliadau cymunedol a gwirfoddol yn eu cymuned leol. Dysgwch fwy … 

https://www.bavo.org.uk/cy/haf-o-hwyl-500-grantiau-bach-ar-gael-i-grwpiau-cymunedol-dyddiad-cau-10-gorffennaf-felly-gwnewch-gais-nawr/
https://www.bavo.org.uk/cy/cynllun-grant-tlodi-bwyd-ac-ansicrwydd-bwyd/
https://www.bavo.org.uk/cy/grantiau-gwirfoddoli-dan-arweiniad-ieuenctid-syn-cynnig-hyd-at-2000-nawr-ar-agor/


Chweched cylch Cynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi bellach ar 

agor 

Dyddiad cau: 23:59, 31 Awst 2021. 

Rhaglen cyllid grant £ £5,000 – £49,000 i helpu cymunedau sy'n byw o fewn pum milltir i 

orsafoedd trosglwyddo gwastraff neu safleoedd tirlenwi penodol i weithredu dros eu hamgylchedd 

lleol. Dysgwch fwy ...... 

_____________________________________________________________________________  
 

Blaenoriaethau wedi'u newid ar gyfer Grant Ymddiriedolaeth Gymunedol 

Loteri Côd Post Pobl 

Dyddiadau cau: 2 Awst, 1 Medi ac 1 Hydref 2021. 

Grantiau £ £500- £2,000 ar gyfer elusennau anghofrestredig neu £500 – £20,000 i elusennau 

sydd wedi'u cofrestru gyda'r Comisiwn Elusennau.  

Dysgwch fwy ... 

_____________________________________________________________________________ 
 

Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog – Rhaglen Llu dros Newid 

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am rownd dau: canol dydd, 2 Awst 2021. 

Mae cyllid ar gael i brosiectau sy'n grymuso cymunedau'r Lluoedd Arfog i gymryd mwy o ran yn 

eu hardal leol.. Dysgwch fwy ... 

_____________________________________________________________________________] 
 

Grantiau Bach Hud 2021 

Dyddiad cau: 31 Hydref 2021. 

Eleni byddant yn ariannu dros ddwbl faint o sefydliadau sydd ganddynt erioed o'r blaen a byddant 

yn dal i ledaenu'r cyllid hwn ymhell ar draws y wlad. Nid yn unig hyn, ond maent wedi ehangu eu 

meini prawf cymhwysedd.. Dysgwch fwy ... 

_____________________________________________________________________________ 
 

Cyllid Ymddiriedolaeth Allchurches ar gyfer eglwysi ac elusennau Cristnogol 

i ofalu am dreftadaeth ac ymgysylltu â'u cymunedau 

Prif wrthrych elusennol y cyllid yw hyrwyddo'r grefydd Gristnogol. Dysgwch fwy ... 
_____________________________________________________________________________  
 

Gadewch i Ni Symud Gyda'n Gilydd nawr ar agor 

Mae Versus Arthritis yn dosbarthu grantiau o hyd at £5,000 i gefnogi pobl â chyflyrau 

cyhyrysgerbydol gan gynnwys arthritis i fod yn egnïol. Dysgwch fwy ... 

_____________________________________________________________________________  
 

Sefydliad Banc Lloyds ar gyfer Cymru a Lloegr – cyllid ar gyfer materion 

cymdeithasol cymhleth 

Mae grantiau anghyfyngedig o £50,000 dros ddwy flynedd ar gael i sefydliadau sydd ag incwm o 

rhwng £25,000 a £1miliwn. Nid oes dyddiad cau ar gyfer ceisiadau. Pan fydd Banc Lloyds yn 

derbyn eich cais, eu nod yw rhoi penderfyniad i chi o fewn pedwar mis. Dysgwch fwy.... 

_____________________________________________________________________________  
 

Grantiau cymunedol Cymdeithas Adeiladu Nationwide 

Gall elusennau, Ymddiriedolaethau Tir Cymunedol a mentrau tai cydweithredol wneud cais am 

grantiau o rhwng £10,000 a £50,000. Dysgwch fwy... 
 

https://wcva.cymru/cy/cyllid/cynllun-cymunedau-y-dreth-gwarediadau-tirlenwi/
https://www.bavo.org.uk/cy/newidiwyd-y-blaenoriaethau-ar-gyfer-grant-ymddiriedolaeth-gymunedol-loteri-cod-post-pobl/
https://covenantfund.org.uk/programme/armed-forces-covenant-fund-force-for-change-programme/
https://localgiving.org/magic-little-grants/
https://www.bavo.org.uk/allchurches-trust-funding-for-churches-and-christian-charities-to-care-for-heritage-and-engage-with-their-communities/
https://www.versusarthritis.org/news/2020/october/inspiring-active-communities/
https://www.lloydsbankfoundation.org.uk/we-fund#:~:text=Our%20ambition%20is%20to%20support,how%20they%20use%20their%20resources.
https://www.nationwidecommunitygrants.co.uk/


SBRI (Ymchwil ac Arloesi Busnesau Bach) Her Heneiddio'n Iach 

Mae'r cyfle ariannu hwn, a lansiwyd ar 19 Gorffennaf 2021, yn canolbwyntio ar gefnogi Mentrau 

Cymdeithasol sy'n gweithio ar atebion sy'n helpu pobl wrth iddynt heneiddio. Dysgwch fwy ... 
_____________________________________________________________________________  
  

Sut mae'r pandemig wedi effeithio ar gyllid sector?  

Mae CGGC yn archwilio'r tirlun ariannu presennol ar gyfer  

mudiadau gwirfoddol yng Nghymru. Mae cyllid ac incwm yn  

materion allweddol bob amser i fudiadau gwirfoddol, hyd yn  

oed yn fwy felly ers i'r pandemig daro yn 2020 a llawer o  

ffynonellau o incwm wedi sychu.  
 

Mae CGGC, Richard Newton Consulting a'r Siartredig 

Sefydliad Codi Arian eisiau gwybod beth yw'r darlun o  

incwm y sector gwirfoddol yng Nghymru yn edrych fel nawr.  

Dysgwch fwy a dweud eich dweud yma 
_____________________________________________________________________________  
 

Cyfle i siarad â Rheolwr Ymgysylltu  
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol 
Ydych chi'n rhan o grŵp dielw neu gymuned sy'n gweithio yng  

Nghymru? Ydych chi'n chwilio am gyllid ar gyfer prosiect newydd?  
 

Archebwch slot 45 munud i sgwrsio drwy syniad eich prosiect  

gyda Rheolwr Ymgysylltu. Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol yn rhoi grantiau o 

rhwng £3,000 a £5 miliwn ar gyfer prosiectau newydd sy'n cynnwys pobl mewn treftadaeth. Mae 

hyn yn cynnwys treftadaeth gymunedol, diwylliannau pobl, atgofion a thraddodiadau, natur a 

bywyd gwyllt, adeiladau hanesyddol, amgueddfeydd a pharciau hanesyddol. 
 

Gallwch drefnu apwyntiad ar gyfer sesiwn cyngor ariannol yma   
_____________________________________________________________________________ 
 

Chwilio am gyllid am ddim i sector gwirfoddol Cymru 
 

Bydd Cyllid Cymru yn helpu i gysylltu elusennau Cymru, grwpiau  

cymunedol a mentrau cymdeithasol gyda’r cyllid sydd ei angen arnynt.  

Mae Cyllid Cymru yn gwbl rydd i’w ddefnyddio ar gyfer unrhyw un sy’n 

gweithio neu’n gwirfoddoli yn y sector gwirfoddol yng Nghymru. 
 

Gallwch chwilio cannoedd o gyfleoedd cyllid grant a benthyciadau gan  

ffynonellau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol, o grantiau bach i 

prosiectau cyfalaf. Er mwyn manteisio ar y chwiliad ariannu, cofrestrwch ar funding.cymru 
 

Os oes angen help arnoch i gofrestru, mae Swyddogion Datblygu BAVO yn hapus i'ch helpu. 
_____________________________________________________________________________ 
 

Gwenewch yn siŵr bod unigolion yn gwybod am y gwasanaethau rydych 

chi’n eu cynnig drwy gofestru gyda infoengine heddiw! 
 

infoengine.cymru 
 

Ymunwch â cronfa ddata genedlaethol y trydydd sector ‘infoengine’ am DDIM. Os ydych yn 

sefydliad new grŵp gwirfoddol, drwy gofrestru eich sefydliad, bydd gennych restr am ddim yn eu 

cyfeiriadur cynhwysfawr, yn gallu hyrwyddo eich gwasanaethau i gynulleidfa ehangach a denu 

pobl yn eich cymuned a thu hwnt! 

https://www.bavo.org.uk/sbri-small-business-research-innovation-healthy-ageing-challenge/
https://wcva.cymru/cy/views/sut-maer-pandemig-wedi-effeithio-ar-gyllid-ir-sector-rhowch-wybod-i-ni/
https://www.heritagefund.org.uk/cy
https://www.ticketsource.co.uk/heritagefundcymru
https://funding.cymru/
https://infoengine.cymru/


 

Bydd eu canllawiau a’u fideo ‘Sut i’ yn dangos i chi pa mor hawdd yw defnyddio infoengine i 

chwilio am wasanaethau trydydd sector ac i restru gwasanaethau eich sefydliad eich hun. 

Dysgwch fwy … 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Rydym yn diweddaru ein tudalennau gwe cyllido a'n cyfryngau cymdeithasol 

yn ddyddiol gyda chyfleoedd cyllido newydd, felly peidiwch ag anghofio 

cysylltu am y wybodaeth ddiweddaraf! 

 

 

 

 

 

 

www.bavo.org.uk/funding/find-funding  

www.facebook.com/BAVOhub 

@BAVO_cvc 
 
 
 

Rydym yn sylweddoli bod sefydliadau'r trydydd sector yn wynebu amseroedd heriol 

felly rydym am eich helpu i gynyddu eich siawns o lwyddo i'r eithaf. 
 

Gallwch gysylltu â'n Swyddogion Datblygu i gael cymorth ariannol trwy gysylltu â BAVO: 

T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk  

 

 

Unsubscribe  

 

https://en.infoengine.cymru/how-to-searching-registering
http://www.bavo.org.uk/funding/find-funding
http://www.facebook.com/BAVOhub
https://twitter.com/BAVO_CVC
mailto:bavo@bavo.org.uk
mailto:bavo@bavo.org.uk?subject=Unsubscribe&body=Please%20remove%20me%20from%20your%20list%20for%20future%20e-bulletins

