Adnoddau dechrau busnes i pob partner eraill
Adnodd

Disgrifiad

Fformat

Iaith

Gwasanaeth Cymorth Ar-lein i
Fusnesau (BOSS)

Gwasanaeth cymorth ar-lein er mwyn helpu pobl sydd
yn meddwl am, sydd yn dechrau neu sydd eisoes yn
rhedeg busnes. Mae BOSS yn blatfform dysgu ar-lein
ar gyfer helpu unigolion ddatblygu eu busnesau.

Ar-lein

Dwyieithog

Canllawiau Dechrau Banc
Menter Ieuenctid - John
Cracknell

Canllawiau cychwyn busnes er mwyn helpu pobl Ifanc
i feddwl am gychwyn busnes, yn cynnwys cyngor
defnyddiol gan entrepreneuriaid o Hull sydd wedi bod
yno/wedi bod ar y daith.

Adnoddau y gellir eu
lawrlwytho

Saesneg yn Unig

Ymddiriedolaeth y Tywysog hyb adnoddau i bobl ifanc

Hyb offer ac adnoddau sydd yn cefnogi cyflogaeth,
cyflogadwyedd a hunangyflogaeth

Adnoddau y gellir eu
lawrlwytho

Saesneg yn Unig

Ysgol Fusnes Pop-Yp

Canllawiau Cychwyn busnes Cam wrth Gam. Sut mae
cychwyn busnes ar-lein ac all-lein heb wario unrhyw
arian o gwbl.

Fideo

Saesneg yn Unig

Awst 2020

Cyfres podlediadau bod yn
llawrydd

Gall gweithwyr llawrydd sgwrsio am fod yn llawrydd.

Podlediad

Saesneg yn Unig

Bod yn fos arnoch chi eich hun cyfres podlediadau

Cyfres podlediad cychwyn busnes ar gyfer pobl ifanc
er mwyn eu helpu ar eu taith i ddechrau busnes. 15 o
benodau sydd yn ategu Canllawiau a Llawlyfr ‘Bod yn
Fos Arnoch chi eich Hun’ ar gyfer Addysgwyr.

Podlediad

Dwyieithog

Bod yn Fos arnoch chi eich Hun
- Canllawiau

Canllawiau cychwyn busnes ar gyfer pobl ifanc er
mwyn eu helpu ar eu taith i ddechrau busnes. Wedi ei
ategu gan y gyfres podlediadau a’r llawlyfr ‘Bod yn Fos
arnoch chi eich Hun’ ar gyfer addysgwyr.

Dogfen

Dwyieithog

Cymdeithas Genedlaethol
Entrepreneuriaid Colegau a
Phrifysgolion (NACUE)

Fideo farchnata fer gan TATA ynglŷn ag
entrepreneuriaeth/ cychwyn eich busnes eich hun, yn
cynnwys yr entrepreneur o Gymru, Lauren Bell,
Sylfaenydd, Cosi Care.

Fideo

Saesneg yn Unig

BOS (Gwasanaeth Cymorth arlein I fusnesau)

Mae BOS yn blatfform Dysgu ar-lein ar gyfer helpu
unigolion ddatblygu eu busnesau.

Ar-lein

Dwyeithiog

Awst 2020

