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5. Gwneud Cais am Grantiau

Mae gan y daflen hon ganllawiau defnyddiol ar
wneud ceisiadau am grantiau a gwybodaeth am
ble mae cael hyd i wybodaeth am grantiau lleol a
chenedlaethol.
Mae llawer o grantiau ar gael i grwpiau sy’n gwneud
gwaith cadwraeth, gan ddarganfod am eu hardal leol
a’i hanes, dysgu sgiliau traddodiadol a chynnwys pobl
leol. Gall grŵp cymunedol gwirfoddol sy’n rheoli safle
claddu fod yn addas iawn i feini prawf gofynnol rhai
grantiau.

GWNEUD CAIS AM GRANTIAU
1. Oes gennych chi’r strwythur priodol?
Mae sefydliadau sy’n dyfarnu grantiau’n datgan
ei bod yn ofynnol i’r grŵp sy’n gwneud cais fod â
chyfansoddiad neu gyfres o reolau ysgrifenedig.
Rheolir mynwentydd eglwysi a safleoedd claddu gan
sefydliad sy’n bodoli eisoes yn y rhan fwyaf o achosion,
a bydd unrhyw gais am grant yn mynd drwy’r sefydliad
hwnnw fwy na thebyg. Ar achlysur prin pan mae angen
ffurfio grŵp annibynnol ar berchnogion neu reolwyr
y safle, gofynnwch am gyngor (gweler y cysylltiadau
defnyddiol).

• Atgyweirio’r wal derfyn
• Taflenni a digwyddiadau
• Gwybodaeth
• Atgyweirio cofebau
Rhannwch y rhestr yn hanfodol
a dymunol. Cofiwch gynnwys y
gymuned ehangach, i wneud yn
siŵr bod buddiannau pawb yn
cael eu hystyried.

3. Casglwch ffeithiau
Gwnewch yn siŵr bod yr holl wybodaeth am eich
prosiect ar gael yn hwylus. Cefnogwch eich cynnig
gyda ffeithiau a ffigyrau; pa mor fawr yw eich safle
claddu chi? Faint o yw hynafol sydd ynddo? Faint o
bobl sy’n defnyddio’r eglwys a’i mynwent? Faint o
wirfoddolwyr sy’n ymwneud â’i rheoli? Sawl metr o wal
gerrig sydd angen ei thrwsio? Rhaid cael amcan-brisiau
am y gwaith a’r gwasanaethau, fel eich bod yn gwybod
faint o arian rydych chi ei angen.

4. Ymchwilio a dewis cyllidwyr tebygol
Gosodwch eich prosiect ochr yn ochr â chyllidwyr
tebygol. Gweithredwch drwy dargedu ychydig o
gyllidwyr yn lle ysgrifennu llythyr cyffredinol at lawer
ohonynt. Ffoniwch y cyllidwr am sgwrs. Darllenwch
y meini prawf. Ydych chi’n gallu gwau’r hyn maent yn
chwilio amdano yn eich prosiect?
Er enghraifft; os ydych chi eisiau atgyweirio wal gerrig
sych ac os yw’r cyllidwr yn chwilio am gyfraniad gan
y gymuned, yna ychwanegwch arddangosfa neu
benwythnos hyfforddi at eich prosiect. Yn aml iawn,
gall ychwanegu at eich prosiect i’w helpu i gyd-fynd â
meini prawf y cyllidwr ei wella’n sylweddol! Gall ysgogi
syniadau nad oeddech wedi meddwl amdanynt yn
wreiddiol efallai.

5. Ysgrifennwch gynnig da
2. Datblygwch eich prosiect yn syniad
llwyddiannus
Gwnewch restr o’r pethau y mae eich prosiect angen
cyllid ar eu cyfer. Gallai hyn gynnwys y canlynol:
• Cynllun rheoli
• Arolygon biolegol
• Arfau a storfa ar eu cyfer

Gall un person fod yn gyfrifol am ysgrifennu’r cynnig
tra bo eraill yn casglu gwybodaeth gefndir a llythyrau o
gefnogaeth.
Darllenwch a dilynwch y cyfarwyddiadau. Gwiriwch y
dyddiadau cau a chadwch gopïau o bopeth sy’n cael ei
anfon. Os oes gan y cyllidwr ffurflen gais, llungopïwch
hon i ddechrau a llenwi drafft cyn cwblhau fersiwn
derfynol. Gall fod ar gael yn electronig.
Ysgrifennwch gais clir a chryno. Disgrifiwch pa
gefnogaeth sydd gennych chi gan y gymuned leol;
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ydych chi wedi ymgynghori â’r gymuned a sefydliadau
lleol eraill? Gofynnwch i’r sefydliadau hynny ysgrifennu
llythyrau o gefnogaeth. Gwnewch yn siŵr eich bod yn
dangos sut mae eich prosiect yn bodloni meini prawf y
cyllidwr.

6. Dywedwch ‘Diolch yn Fawr’ a chadwch at
eich addewidion os byddwch yn llwyddiannus
Lluniwch restr o unrhyw gyfyngiadau neu
ymrwymiadau. Gall y rhain fod yn gydnabod cyllidwyr,
cofnodi amser gwirfoddolwyr neu gofnodi nifer y bobl
mewn digwyddiadau. Meddyliwch sut mae’n rhaid i chi
werthuso effaith eich prosiect. Tynnwch lawer o luniau.
Cofnodwch yn llawn sut mae’r arian yn cael ei wario a
gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pob derbynneb.

7. Dathlu!
Manteisiwch ar y cyfle i ddathlu ac i roi gwybod i bobl
beth fyddwch yn ei wneud; yn y wasg leol a’r papur bro,
dros baned a chacen neu yn y Gwasanaeth ar y Sul!

8. Os na fyddwch yn llwyddiannus
Gofynnwch i’r cyllidwr am adborth, ac a oes posib
ailymgeisio. Chwiliwch am ffynonellau eraill o gyllid a
chysylltwch â sefydliadau a all helpu.

Gweithio mewn partneriaeth
Wrth wneud cais am grantiau, does dim angen
gweithredu ar eich pen eich hun; gallwch uno â phobl
eraill i wneud cais ar gyfer nifer o safleoedd? Oes grŵp
neu fenter gymunedol leol y gallech gydweithio â hi?
Gall hyn gynnwys datblygu prosiect gyda grŵp hanes
lleol neu ymuno â chyngor tref i wneud gofod gwyrdd

cyhoeddus yn lle gwell i fywyd gwyllt.

SEFYDLIADAU A ALL HELPU
Canolfannau Gwirfoddoli a Chynghorau
Gwirfoddol Sirol
Ceir canolfannau a swyddfeydd gwirfoddoli ledled
Lloegr. Gall y sefydliadau hyn eich helpu chi i sefydlu
grŵp, dod o hyd i grantiau, recriwtio gwirfoddolwyr
newydd a dweud wrth bobl eraill am yr hyn rydych
chi’n ei wneud. Yng Nghymru mae Cyngor Gweithredu
Gwirfoddol Cymru ar gael, a Chynghorau Gwirfoddol
Sirol ac Amgylchedd Cymru.

Yr Awdurdod Lleol
Mae gan lawer o awdurdodau lleol staff i helpu a
chynghori grwpiau gwirfoddol. Efallai fod ‘Gwasanaeth
Cymunedol a Gwirfoddol’ yn y cyngor. Unwaith eto,
gall y staff yma eich helpu chi i ddod o hyd i arian
addas neu wirfoddolwyr ac yn aml iawn mae ganddynt
grantiau bychain addas eu hunain.

Cynghorau Cymuned
Os ydych chi yn Lloegr, efallai fod cyngor cymuned yn
eich ardal a allai helpu mwy arnoch chi. Ceir tri deg
wyth o Gynghorau Cymuned Gwledig elusennol ledled
Lloegr sy’n gyfrifol am ddatblygu cymunedau.

Cyllid y Loteri
Mae gan y Gronfa Loteri grantiau bach a mawr ar gael
i grwpiau cymunedol ac mae’n hawdd gwneud cais
amdanynt. Edrychwch yng ngwefan y Gronfa Loteri
Fawr a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Cysylltiadau defnyddiol
Y Gronfa Loteri Fawr, www.biglotteryfund.org.uk
Eglwys Loegr, ChurchCare, www.churchcare.co.uk
Yr Eglwys yng Nghymru, www.churchinwales.org.uk/heritage
Cynghorau Gwirfoddol Sirol / Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru,
www.wcva.org.uk, www.sustainablefundingcymru.org.uk
Amgylchedd Cymru, www.environment-wales.org
Cronfa Dreftadaeth y Loteri, www.hlf.org.uk

Bedwen Arian

Mae Cynghorau Cymuned wedi’u cysylltu gan yr elusen ACRE (Gweithredu gyda Chymunedau yn Lloegr Wledig),
www.acre.org.uk, ac maent yn ffurfio’r Rhwydwaith Gweithredu Cymunedol Gwledig (RCAN)
Canolfannau Gwirfoddoli Awdurdodau Lleol (Lloegr), www.volunteering.org.uk
Gwirfoddoli yng Nghymru, www.volunteering-wales.net

Darllen defnyddiol
Fundraising for a Community Project gan Simon Whaley

