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Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru 

– Dogfen Ganllaw 
 
 
Mae strwythur y ddogfen ganllaw fel a ganlyn:  
 
1.0 Trosolwg o’r Gronfa 

1.1 Nodau’r gronfa 
1.2 Cymorth i Sefydliadau Diwylliannol 
1.3 Cymorth i sefydliadau celfyddydol 
1.4 Cymorth i ymarferwyr llawrydd yn y sector diwylliannol 
1.5 Cyllid 
1.6 Amserlen 
1.7 Y Contract Diwylliannol 
1.8 Cynnyrch a Chanlyniadau 
1.9 Meini prawf allweddol i ymgeiswyr 
1.10 Cymhwyster 
1.11 Costau Cymwys 
1.12 Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu 
1.13 Adrodd 

 
2.0 Canllawiau Penodol i Sector 

2.1 Treftadaeth 
2.2 Cwestiynau Cyffredin am geisiadau treftadaeth 
2.3 Diwylliant 
2.4 Creadigol 
2.5 Cwestiynau Cyffredin am geisiadau creadigol 
2.6 Digwyddiadau 

 
 

1.1 Nodau’r gronfa 
 
Nod y gronfa yw helpu i ddiogelu sefydliadau cynaliadwy a chynifer o swyddi â 
phosibl yn y sector diwylliant er mwyn sicrhau bod y sector yn goroesi argyfwng 
Covid-19 ac yn parhau’n fywiog, yn hyfyw ac yn gynaliadwy yn 2021 a’r tu hwnt. 
Pecyn achub ac adfer yw hwn yn bennaf, ond mae’n gyfle unigryw i sicrhau 
trawsnewid yn y sector. Mae’r rhannau o’r sector sy’n gymwys am y gronfa hon yn 
cynnwys lleoliadau cerddoriaeth, sefydliadau a safleoedd treftadaeth, 
amgueddfeydd, archifau, llyfrgelloedd, sinemâu annibynnol a digwyddiadau. 
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1.2 Cymorth i sefydliadau diwylliannol 
 
Mae £18.5m o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i sefydliadau yn y meysydd 
canlynol:  
                        

 Creadigol – lleoliadau cerddoriaeth, stiwdios recordio ac ymarfer, ôl-gynhyrchu 
ffilm a theledu, effeithiau gweledol ffilm a theledu, sinemâu annibynnol, lleoliadau 
comedi, sefydliadau cyhoeddi;  

 Diwylliant  – amgueddfeydd, llyfrgelloedd, ac archifau annibynnol lleol; 

 Digwyddiadau – sefydliadau digwyddiadau a’u cyflenwyr cymorth technegol; 

 Treftadaeth – sefydliadau treftadaeth a safleoedd treftadaeth; 

 Cronfa Gwasanaeth Diwylliannol ar gyfer llywodraeth leol. * 
 
*Yn rhan o’r pecyn cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru mae Cronfa Gwasanaeth 
Diwylliant ar gyfer llywodraeth leol. Bydd hon ar gael i amgueddfeydd, archifau, 
llyfrgelloedd, safleoedd treftadaeth neu sinemâu lleol sy’n cael eu gweithredu neu eu 
rheoli gan awdurdod lleol. Bydd Llywodraeth Cymru’n rheoli proses ymgeisio ar 
wahân ar yr un pryd ar gyfer awdurdodau lleol.                                                      
 

1.3 Cymorth i sefydliadau celfyddydol 
 
Nid yw sefydliadau celfyddydol sy’n gweithredu yn nisgyblaethau cerddoriaeth, 
dawns, theatr, llenyddiaeth, celfyddydau gweledol a chymhwysol, celfyddydau 
cyfunol a chelf ddigidol yn perthyn i gwmpas y gronfa benodol hon, a roedd angen 
iddynt eu cynghori drwy Gyngor Celfyddydau Cymru.  
 
Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn rheoli cyllid ar gyfer: 
 

 theatrau, canolfannau celfyddydol a neuaddau cyngerdd; 

 orielau; 

 sefydliadau sy’n cynhyrchu ac yn teithio gweithgarwch celfyddydol; a 

 sefydliadau sy’n darparu gweithgarwch celfyddydol cyfranogol.          
 
Trowch at wefan y Cyngor Celfyddydau am ragor o fanylion a gwybodaeth.  
Daeth y dyddiad cau ar gyfer yr arian hwn i ben ar 9 Medi 2020. Mae rhagor o 
wybodaeth ar gael yma. 
 

1.4  Cymorth i ymarferwyr llawrydd yn y sector diwylliannol       
 
Bydd £7m o gronfa ar gael i weithwyr llawrydd i gefnogi unigolion yn y sector y mae’r 
pandemig wedi effeithio arnynt. Rheolir y gydran hon o’r pecyn gan Lywodraeth 
Cymru. Bydd rhagor o fanylion am y cynllun hwn ar gael yn fuan. Cofiwch fwrw 
golwg yn aml ar y teclyn gwirio cymhwyster ar-lein am yr wybodaeth ddiweddaraf. 
 

1.5 Cyllid   
 
Cyflenwir £18.5m o gronfa gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau diwylliannol. 
Mae un gydran yn y £53m o becyn cyllid wedi’i chyhoeddi ym mis Gorffennaf. 

https://arts.wales/cy/resources/guidelines-covid-19-revenue-support-for-arts-organisations
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Bydd hyd at £150,000 (hyd at 100% o gostau cymwys) o grant nad oes angen ei ad-
dalu ar gael i bob sefydliad drwy ddau bwynt mynediad ymgeisio:  
                

 Hyd at £10k: proses gyflym i sefydliadau llai o faint ar sail costau cymwys; neu 

 Rhwng £10k a £150k: proses fanylach ar sail costau cymwys.               
 
Bydd y system frysbennu’n nodi’r llwybr priodol i’r ymgeisydd ei ddilyn. Bydd hwn yn 
cyfeirio naill ai at y gronfa £10k neu un ar gyfer ceisiadau hyd at £150k.  
 
Mewn amgylchiadau eithriadol, gall sefydliadau ofyn am ganiatâd i ymgeisio am 
ffigur uwch hyd at £500k. Anfonwch y cais hwn gyda sail resymegol glir a chyllideb 
gysylltiedig i: CronfaAdferiadDiwylliannolCymru@llyw.cymru. Rhaid gwneud hyn o leiaf 
pum diwrnod gwaith cyn dyddiad cau’r gronfa.  
 
Nod y gronfa yw ceisio sicrhau bod sefydliadau’n hyfyw, heb fod mewn perygl o 
fethu cyn 31 Mawrth 2021. Gallwch ymgeisio am gyllid i ymdrin â bwlch cyllid y 
rhagwelwch y bydd yn digwydd cyn y dyddiad hwnnw. Rhaid i geisiadau gynnig 
gwerth da am arian, a hynny heb gynnwys risg ariannol. Bydd y cyllid yn ymdrin â’r 
cyfnod rhwng 1 Ebrill 2020 a 31 Mawrth 2021. 
 
Bydd y gronfa’n cefnogi costau refeniw yn unig. Nid yw costau y byddech yn eu 
cyfalafu yn eich cyfrifon yn gymwys am gymorth ond fe allwch ofyn am gyllid ar gyfer 
costau eitemau bychain o gyfarpar cyfalaf gan gynnwys nwyddau traul (fel cyfarpar 
diogelu personol neu sgriniau diogelu) a chynnwys gwaith ar raddfa fechan o natur 
refeniw yn eich cais at ein hystyriaeth.        
       
Mae’r holl gyllid o’r Gronfa hon yn ddewisol, a chystadleuaeth yn debygol am y cyllid 
sydd ar gael. Nid yw cyflwyno cais yn sicrhau’r cyfan, na rhan, o’r arian yr 
ymgeisiwch amdano.  
           

1.6 Amserlen 
 
Bydd y system yn agor am geisiadau yn yr wythnos sy’n dechrau 14 Medi a bydd yn 
cau am 5pm ar 2 Hydref.   
           

1.7 Y Contract Diwylliannol 
 
Bydd y dyfarniad cyllid yn cael ei alinio i gefnogi cyd-destun polisi ehangach 
Llywodraeth Cymru, gyda chynnig i ddatblygu ‘Addunedau Contract Diwylliannol’, 
gan annog ymgeiswyr i gytuno i ‘ddewislen’ o ymrwymiadau i sicrhau bod 
buddsoddiad cyhoeddus yn digwydd gyda diben cymdeithasol. Bydd hyn yn rhan o’r 
‘Contract Economaidd’ ac yn cynnwys meysydd fel: 
 

 Gwaith Teg 

 Amrywiaeth a chynhwysiant Bwrdd Sector – cynrychiolaeth y rhywiau, y 
Gymraeg, pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig ac ati.          

 Cadw staff i gefnogi mentrau ehangach e.e. olrhain cysylltiadau i gefnogi Profi, 
Olrhain, Diogelu 

 Presgripsiynu cymdeithasol 

mailto:CronfaAdferiadDiwylliannolCymru@llyw.cymru
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 Cefnogi mentrau iechyd a chelfyddydau 

 Gwrthsefyll y Newid yn yr Hinsawdd 
 
Bydd disgwyl i’r rheini sy’n ymgeisio am swm o dan £10k gytuno i egwyddorion y 
Contract Diwylliannol. Bydd gofyn i’r rheini sy’n ymgeisio am fwy na £10k gytuno i 
ymrwymo i gwblhau templed Contract Diwylliannol llawn cyn pen 12 mis o’r cynnig.                                
 
Rhoir rhagor o fanylion a chymorth ychwanegol i gefnogi sefydliadau i ddatblygu eu 
contractau. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma. 
 

1.8 Cynnyrch a chanlyniadau 
 
Bydd y cyllid yn canolbwyntio ar nifer o gynhyrchion a chanlyniadau allweddol, gan 
gynnwys: 
 

 Nifer y sefydliadau a achubwyd (adolygir mewn 12 mis)  

 Nifer y swyddi a ddiogelwyd 

 Nifer yr unigolion / gweithwyr llawrydd a gefnogwyd 

 Nifer y cynlluniau ailagor a gyflenwyd 

 Y cynigion ‘Contract Diwylliannol’ a gyflenwyd ar ôl 12 mis 
 

1.9 Meini prawf allweddol i ymgeiswyr 
 

 Rhaid bod ymgeiswyr yn sefydliad cydnabyddedig yn y sector diwylliant; 

 Rhaid bod ymgeiswyr yn sefydliad sy’n gweithredu a chyflogi yng Nghymru; 

 Rhaid i ymgeiswyr allu cyflwyno o leiaf blwyddyn o ddatganiadau ariannol llawn 
wedi’u hardystio neu archwilio’n annibynnol ond nid oes angen iddynt fod wedi 
cofrestru o ran TAW os yw cyfanswm y trosiant islaw’r trothwy cofrestru;        

 Mae angen i ymgeiswyr arddangos eu bod yn gweithredu’n gynaliadwy cyn mis 
Mawrth 2020; 

 Rhaid i ymgeiswyr arddangos eu bod wedi cael gostyngiad sylweddol yn eu 
trosiant neu incwm ers 1 Mawrth 2020 o ganlyniad i’r pandemig;   

 Ni fydd unrhyw gymorth blaenorol e.e. y Gronfa Cadernid Economaidd o 
Lywodraeth Cymru yn y cynnig terfynol yn cael ei ddidynnu, ond rhaid ei ddatgan 
yn rhan o’ch cais; ac                     

 Ni fydd y gronfa’n cynnwys costau a gefnogwyd yn flaenorol drwy gyllid grant 
arall fel y Gronfa Cadernid Economaidd neu a gefnogir gan gyllid cyhoeddus 
arall.                

 
1.10 Cymhwyster 
  
Creadigol: 
 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y sefydliadau canlynol: 
 

 Lleoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad sy’n rhaglennu cerddoriaeth wreiddiol  fel 
mwyafrif eu sioeau;                   

https://businesswales.gov.wales/cy/llywodraeth-cymru-wybodaeth-ychwanegol-am-y-contract-diwylliannol
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 Stiwdios recordio ac ymarfer cerddoriaeth, sef safleoedd lle’r prif ddiben yw 
ymarfer neu recordio cerddoriaeth fasnachol;                   

 Sinemâu Annibynnol – gweithrediad mewn adeilad sy’n darparu rhaglen drwy 
gydol y flwyddyn sydd fel arfer yn cynnwys cynnig ffilm wythnosol. Gall 
perchenogaeth fod ar amryw ffurfiau gan gynnwys elusennau, preifat, cymunedol, 
awdurdod lleol neu addysg uwch. Mae lleoliadau sydd â chyfranddalwyr 
corfforaethol neu sydd wedi’u rhestru ar unrhyw gyfnewidfa stoc yn cael eu 
hepgor. Dylai lleoliadau weithredu o 5 safle ar y mwyaf yng Nghymru (ac o 15 ar 
y mwyaf ledled y DU) a chanolbwyntio’n llwyr ar ddarparu rhaglen ffilm. Gellir 
ystyried y rheini sy’n darparu ffilm yn rhan o gynnig celfyddydau cymysg 
ehangach os na fuont yn gallu cael at gymorth drwy Gyngor Celfyddydau Cymru;          

 Lleoliadau comedi sy’n rhaglennu comedi gwreiddiol fel mwyafrif eu sioeau;               

 Ôl-gynhyrchu ffilm a theledu (y cwmnïau hynny sy’n gweithio ar olygu deunyddiau 
gweledol a sain, torri darnau crai o ffilm, cydosod y darnau hynny, ychwanegu 
cerddoriaeth, tros-seinio, effeithiau sain mewn cynnyrch gorffenedig ar gyfer 
cynhyrchiad ffilm neu deledu); 

 Effeithiau Gweledol Ffilm a Theledu – y cwmnïau hynny sy’n defnyddio 
delweddaeth sydd wedi’i chreu, ei thrin, neu ei mwyhau ar gyfer unrhyw raglen 
deledu neu ffilm nad all ddigwydd yn ystod saethu drama fyw;            

 Cyhoeddwyr (llyfrau a chylchgronau) sydd â’u prif swyddfa yng Nghymru. Rhaid i 
gyhoeddwyr brofi eu bod yn weithgar a’u bod wedi cyhoeddi o leiaf un 
cyhoeddiad ers mis Hydref 2019 (llyfr neu gylchgrawn), gyda’r brif ffynhonnell o 
incwm yn dod o werthu a/neu hysbysebu.          

 
Diwylliant: 
 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y sefydliadau canlynol: 
 

 Amgueddfeydd annibynnol sydd wedi’u Hachredu neu sydd â statws Gweithio 
Tuag at Achrediad (Cymhwyster);            

 Archifau annibynnol (heb eu gweithredu gan awdurdod lleol) sydd wedi’u 
Hachredu neu sydd â Statws Gweithio Tuag at Achrediad; 

 Llyfrgelloedd cymunedol, sy’n cael eu hariannu’’n annibynnol; a 

 Llyfrgelloedd annibynnol. 
 
Digwyddiadau: 
 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y sefydliadau canlynol: 
 

 Busnesau ac unigolion sy’n gallu dangos hanes (o fewn y tair blynedd ddiwethaf) 
o drefnu digwyddiadau diwylliannol, chwaraeon neu fusnes sy’n arwyddocaol yn 
gymdeithasol, diwylliannol neu economaidd i Gymru, yn unol â strategaeth 
gyhoeddedig a meini prawf cyllido Digwyddiadau Cymru a Nodau Llesiant 
Llywodraeth Cymru neu sy’n ymwneud yn gyfan gwbl, neu’n bennaf, â darparu 
cymorth technegol ar gyfer cyflenwi digwyddiadau felly. Rhaid mai trefnu, 
llwyfannu a chyflenwi digwyddiadau neu gyflenwi i ddigwyddiadau yw’r brif 
ffynhonnell o incwm i’r busnes.      

 
 

https://llyw.cymru/digwyddiadau-cymru-strategaeth-digwyddiadau-mawr-2010-i-2020?_ga=2.195339564.1420653333.1600078627-891235005.1560861897
https://llyw.cymru/digwyddiadau-cymru-strategaeth-digwyddiadau-mawr-2010-i-2020?_ga=2.195339564.1420653333.1600078627-891235005.1560861897
https://llyw.cymru/twristiaeth-digwyddiadau-mawr?_ga=2.259500426.1420653333.1600078627-891235005.1560861897
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Treftadaeth: 
 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y sefydliadau canlynol: 
 

 Sefydliadau sy’n gofalu am atyniadau treftadaeth yng Nghymru;  

 Sefydliad nid-er-elw / perchenogion preifat sy’n gofalu am adeiladau a safleoedd 
hanesyddol sy’n agor eu drysau i ymwelwyr fwy na 28 diwrnod y flwyddyn, fel 
mannau addoli hanesyddol;                                

 Busnesau treftadaeth sy’n cynhyrchu mwyafrif neu gyfran sylweddol o’u trosiant o 
waith treftadaeth - gan gynnwys sefydliadau archeolegol, cadwraethwyr, 
arbenigwyr cadwraeth, arbenigwyr treftadaeth adeiledig, gwasanaethau 
ymgynghori pensaernïol sy’n arbenigo mewn atgyweirio cadwraeth a chynnal a 
chadw adeiladau hanesyddol a henebion;             

 Sefydliadau sy’n cyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau treftadaeth cyfranogol;                                  

 Sefydliadau eraill sy’n darparu gwasanaethau sylweddol i’r sector treftadaeth. 
 

1.11 Costau 
 
Mae costau cymwys yn cynnwys: 
 

 Costau gweithredu hyd at 31 Mawrth 2021 (e.e. rhent); 

 Costau cynnal staff ac atal diswyddiadau;                   

 Costau adolygu a realeiddio’r sefydliad;  

 Dileu bygythiad methdaliad sydd fel arall yn debygol o ddigwydd cyn mis Ebrill 
2021; 

 Costau ailagor – costau sy’n gysylltiedig â pharatoi at ailagor;       

 Costau sydd ynghlwm wrth roi lleoliadau heibio;  

 Gwaith arall gyda’r bwriad o feithrin cynaliadwyedd a chadernid;          

 Cefnogi gwell cynigion digidol; 

 Cymorth i ddigwyddiadau er mwyn eu hadfer.                  
 
Bydd y gronfa’n cefnogi costau refeniw yn unig. Nid yw costau y byddech yn eu 
cyfalafu yn eich cyfrifon yn gymwys am gymorth ond fe allwch ofyn am gyllid ar gyfer 
costau eitemau bychain o gyfarpar cyfalaf gan gynnwys nwyddau traul (fel cyfarpar 
diogelu personol neu sgriniau diogelu) a chynnwys gwaith ar raddfa fechan o natur 
refeniw yn eich cais at ein hystyriaeth.              
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Penawdau costau ymgeisio 
 

 
Costau gweithredu o 1 
Ebrill 2020 hyd at 31 
Mawrth 2021 
 

 

 gorbenion (cyfleustodau, costau gweinyddu, TG, 
yswiriant, contractau gwasanaeth) 

 cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo             

 dyrannu cyllideb ar gyfer costau gofalu ac 
arddangos casgliadau hanfodol                          

 cynnydd i gostau gweithredu sy’n angenrheidiol i 
gydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 gan gynnwys 
Iechyd a Diogelwch           

 cynnal a chadw a rheoli adeilad/eiddo hanesyddol 
gan gynnwys diogelwch ac atgyweiriadau i gynnal 
mynediad at eich ased hanesyddol                         

 costau i sicrhau bod casgliadau/eitemau yng ngofal 
sefydliadau yn cael eu rheoli a’u cynnal (er enghraifft 
cadwraeth frys, arolygon cyflwr, cyfarpar arbenigol i 
reoli a monitro amodau amgylcheddol)                          

 Storfa neu brydlesi ar gyfer cyfarpar cynhyrchu a 
llwyfannu digwyddiad fel clyweled, llwyfannau a 
seddi dros dro neu gyfleustodau digwyddiad arall, 
achrediad neu systemau tocynnau.          

 Costau colled ariannol gytundebol             

 Cyfreithiol a Phroffesiynol 

 Marchnata a Hyrwyddo       

 Teithio a Chludo     
 

 
Costau ailagor   

 
Gallwch ymgeisio am gyllid i dalu costau sy’n ofynnol i 
ailagor ac ailddechrau gweithgareddau cynhyrchu 
incwm, ar gyfer diwedd y flwyddyn a hyd at 31 Mawrth 
2021.  
Gallai costau y gellir eu cefnogi gynnwys; 
 

 Addasiadau a chyfarpar hanfodol er mwyn 
dychwelyd i’r gwaith a/neu i’ch safle agor fel cyfarpar 
diogelu personol, sgriniau, arwyddion, cyflwyno 
dulliau talu digyffwrdd, llochesau ar gyfer ciwiau, 
addasiadau i doiledau. 

 Gweithgareddau er mwyn ichi weithredu o fewn 
gofynion cadw pellter cymdeithasol fel y’u nodwyd 
gan Lywodraeth Cymru. Gallai hyn gynnwys staff 
ychwanegol i’ch helpu i reoli ciwiau, hyfforddiant, 
glanhau ychwanegol, rhoi gweithgareddau digidol ar 
waith er mwyn i’ch busnes ryngweithio â’ch 
cyfranogwyr, cynulleidfaoedd neu gwsmeriaid a 
chostau hyfforddi staff cysylltiedig             
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 Cost cyflogi staff dros dro neu lawrydd neu gontract 
ar gyfer gwaith hanfodol os yw’ch sefydliad fel arfer 
yn dibynnu ar wirfoddolwyr, lle mae gallu 
gwirfoddolwyr wedi’i gyfaddawdu.  

 Costau ymlaen llaw ar gyfer paratoi i ailddechrau 
gweithgareddau a fydd yn sbarduno incwm y dyfodol 
fel marchnata a hyrwyddo neu flaendaliadau i logi 
cyfarpar llwyfannu digwyddiad.  

 Rhaglennu digwyddiadau/gweithgareddau ac ati sy’n 
cydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 cyfredol 
Llywodraeth Cymru                                     

 Os oes angen, cewch ymgeisio i dalu costau i roi 
eich sefydliad, lleoliad neu eiddo hanesyddol heibio 
dros dro nes ei bod yn ariannol hyfyw ei ailagor.   
            

 
Costau adolygu a 
realeiddio sefydliad       

 
Mae’r heriau yn ystod y pandemig hwn, yn ariannol a 
gweithredol, wedi taflu goleuni ar yr angen i rai adolygu 
eu modelau a’u cynlluniau sefydliadol, ac amlygu bod 
angen newid blaenoriaethau gweithredol. Hoffem 
gefnogi sefydliadau i ystyried hyn yn gyfle i ymchwilio a 
chroesawu modelau sefydliadol mwy cynaliadwy a fydd 
yn eich helpu i wynebu heriau sydd i ddod a datblygu 
gwell cadernid.                            
 
Gallai hyn gynnwys costau i: 
 

 ad-drefnu gweithrediadau busnes gan gynnwys 
cynlluniau a newidiadau i lywodraethu a staffio er 
mwyn helpu i ddiogelu dyfodol y sefydliad am y 
tymor hir e.e. cynllunio busnes, adleoli.                   

 ailstrwythuro sefydliadol, hyfforddiant a datblygu 
sgiliau;                       

 cyngor proffesiynol ym meysydd cynllunio a 
chynaliadwyedd sefydliadol, cynllunio ariannol, 
rheoli risg a diogelwch, datblygu’r gweithlu, gweithio 
mewn partneriaeth,  

 camau i agor ffrydiau incwm newydd a chynyddu 
cynaliadwyedd amgylcheddol.  
     

 
Gwaith arall i feithrin 
cynaliadwyedd a 
chadernid        

 
Cewch nodi ffyrdd eraill y gallwch feithrin cadernid i 
ymdopi â heriau’r dyfodol. Gallai hyn gynnwys:   
                  

 Datblygu systemau, gweithgarwch ac ymgysylltu 
digidol er mwyn ichi weithio’n fwy hyblyg ac 
ymatebol yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys costau i 
brynu cyfarpar TG hanfodol a chostau cysylltedd i 
gefnogi gweithio gartref, yn ogystal â 
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gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i roi 
gwybodaeth ar-lein a rhyngweithio â’ch 
cymuned/cwsmeriaid.                   

 Gweithgareddau sy’n hyrwyddo ailgysylltu â 
chymunedau gan gynnwys datblygu adnoddau 
digidol; rhaid i ddatblygiadau digidol fodloni safonau 
perthnasol i sicrhau eu cynaliadwyedd tymor hir, fel 
drwy rannu cynnwys drwy Gasgliad y Werin Cymru 
(PCW). Dylai ceisiadau i ddigido nodi pa ddeunydd a 
fydd yn cael ei ddigido a sut bydd hyn yn bodloni 
anghenion defnyddwyr.                  
 

 
Gweithgarwch i 
gefnogi a datblygu 
ymgysylltiad â’r 
gymuned  

 
Mae eich sefydliadau yn y gymuned yn chwarae rhan 
hanfodol, yn cyflenwi effeithiau cymdeithasol mewn 
addysg, iechyd a llesiant, yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar hyn o bryd, mae bellach yn 
bwysicach nag erioed. Bydd y gronfa’n cefnogi 
gweithgarwch a fydd yn helpu eich sefydliad i ehangu 
eich gwaith yn eich cymunedau lleol mewn ymateb i 
amgylchiadau newydd a achoswyd gan y pandemig.    
           
Ni fydd gweithgarwch felly o reidrwydd yn gofyn eich 
bod wedi ailagor yn llwyr i gwsmeriaid/ymwelwyr. Yn 
aml, mae dibynnu ar wirfoddolwyr yn allweddol ichi 
weithredu, felly bydd gweithgarwch perthynol yn addas 
i’r gronfa hon. Bydd angen ichi ddweud sut bydd 
gweithgarwch felly’n cryfhau eich perthynas â’ch 
cymuned mewn modd cynaliadwy a pha werth y bydd 
yn ei gyfrannu at y gymuned ac at y sefydliad. Bydd 
angen ichi ddarparu tystiolaeth o hyn.                    

 

1.12 Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu 
 

 Costau sy’n gymwys ar hyn o bryd i gael eu talu gan y Cynllun Cadw Swyddi, neu 
gymorth Llywodraeth (ffyrlo), neu unrhyw gostau cyflog ychwanegol uwchlaw’r 
cap ffyrlo;                                                                         

 Unrhyw gostau cyfalaf fel datblygiadau adeiladu neu waith adnewyddu ar raddfa 
fawr;                                    

 Costau y gellir eu hosgoi yn y tymor byr, er enghraifft gwaith uwchraddio cyfarpar 
neu adeiladau y gellid ei oedi. Byddwn yn rhoi gwybod ichi os byddwn o’r farn 
mai felly y mae, ac yn tynnu’r rhain o’ch cais am grant;                      

 Costau gorbenion y byddwch yn mynd iddynt y tu hwnt i 31 Mawrth 2021. Efallai 
yr ystyriwn rai costau adfer sydd ychydig yn fwy tymor hir os yw hynny’n gwneud 
synnwyr i’ch sefydliad chi (er enghraifft, efallai bydd angen mwy o amser ar 
adolygiadau cynllun busnes i ddeall effaith COVID-19); 

 Costau diswyddo;  

 Sefydliad a ystyriwyd yn anghynaliadwy cyn COVID-19; 
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 Unrhyw weithgarwch sy’n groes i ddeddfwriaeth neu gyngor Llywodraeth Cymru 
ar COVID-19; 

 TAW y gellir ei hadennill;           

 Unrhyw weithgarwch sydd yn syml am ailddechrau pethau a gynlluniwyd cyn y 
pandemig sydd heb ei fframio a’i ganolbwyntio o’r newydd ar feithrin 
cynaliadwyedd a chadernid yng nghyd-destun yr heriau a achoswyd gan y 
pandemig;                 

 Prynu arteffactau newydd neu estyn casgliadau;                 

 Costau i lwyfannu digwyddiadau newydd. Mae cynllun cyllid presennol, ar wahân 
ar gael yma ar gyfer ceisiadau digwyddiadau newydd  

 Dyled hanesyddol sylweddol (cyn 1 Ebrill 2020); 

 Costau sy’n berthynol i hyrwyddo achos credoau sefydliadau gwleidyddol neu 
ffydd;               

 Costau a ariennir o ffynonellau eraill o gyllid cyhoeddus. 
 

1.13 Adrodd    
 
Ar ddiwedd y flwyddyn bydd gofyn ichi gyflwyno adroddiad cwblhau byr yn 
cadarnhau sut y defnyddiwyd y cyllid. Bydd gofyn hefyd i chi grybwyll sut rydych 
wedi bodloni’r ‘Contract Diwylliannol’ yn ddiweddarach yn 2021. Bydd disgwyl i 
sefydliadau sy’n cael mwy na £10k gwblhau templed ‘Contract Diwylliannol’.  
                    
Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i werthuso llwyddiant y grant hwn ac mae’n 
bwriadu cynnal gwerthusiad annibynnol o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol. Rhagwelir y 
bydd yr ymchwil hwn yn archwilio gweithrediad ac effaith y gweithgareddau a 
gyflenwyd. Bydd yn asesu i ba raddau y gellir priodoli’r cynnyrch a’r canlyniadau yn 
uniongyrchol i weithgareddau’r cynllun ac yn archwilio a oes effeithiau ehangach a 
ragwelwyd neu nas rhagwelwyd wedi’u sylweddoli.                     
 
Efallai bydd Llywodraeth Cymru neu drydydd parti’n gweithredu ar ran Llywodraeth 
Cymru yn cysylltu â chi at ddiben ymchwilio a gwerthuso a/neu i roi adborth am eich 
profiad o’r cynllun. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei dadansoddi a’i chyflwyno’n 
ddienw yn unol â’r Hysbysiad Preifatrwydd. 
    

2.0 CANLLAWIAU PENODOL I SECTOR 
 

2.1 Treftadaeth: Canllaw Ymgeisio   
 
Sut bydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol yn helpu’r sector treftadaeth? 

 
Gall safleoedd ac atyniadau treftadaeth yng Nghymru a sefydliadau treftadaeth sy’n 
gweithredu neu’n cyflogi staff yng Nghymru gynnig am gymorth o’r gronfa os yw 
pandemig COVID-19 yn effeithio’n andwyol arnynt. Ei nod yw helpu i adfer eich 
sefydliad ar ôl effaith economaidd COVID-19 a sicrhau y bydd yn ariannol 
ddichonadwy yn y dyfodol er mwyn ichi barhau i gefnogi’r broses o reoli treftadaeth 
Cymru.        

 
Hoffem weld ceisiadau’n canolbwyntio ar ddefnyddio’r cyfle cyllid hwn er mwyn 
cynllunio ac adeiladu dyfodol mwy cadarn a chynaliadwy, yn hytrach na dychwelyd i 

https://llyw.cymru/twristiaeth-digwyddiadau-mawr?_ga=2.259500426.1420653333.1600078627-891235005.1560861897
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‘fusnes fel arfer’ yn unig. Bydd angen inni ddeall pa wahaniaeth y bydd y cyllid yn ei 
wneud i’ch sefydliad chi o ran ei weithrediad parhaus, meithrin cadernid a 
chynaliadwyedd, ac i’ch cymuned.                                        

 
Gwybodaeth gyffredinol 

 
Mae’r canllaw hwn yn egluro’r cynllun fel y mae’n berthnasol i’r sector treftadaeth – 
pwy all ymgeisio ac am beth y gallwch ymgeisio. 
 
Pwy sy’n gallu ymgeisio 

 
Cynlluniwyd y gronfa hon i gefnogi sefydliadau treftadaeth sy’n gweithredu neu’n 
cyflogi staff yng Nghymru y mae pandemig COVID-19 yn effeithio’n andwyol arnynt. 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y canlynol:                      

 

 Sefydliadau sy’n gofalu am atyniadau treftadaeth yng Nghymru 

 Sefydliadau nid-er-elw / perchenogion preifat sy’n gofalu am adeiladau a 
safleoedd hanesyddol sydd fel arfer yn agor eu drysau i ymwelwyr fwy na 28 
diwrnod y flwyddyn, fel mannau addoli hanesyddol               

 Busnesau treftadaeth sy’n cynhyrchu mwyafrif neu gyfran sylweddol o’u trosiant o 
waith treftadaeth - gan gynnwys sefydliadau archeolegol, cadwraethwyr, 
arbenigwyr cadwraeth, arbenigwyr treftadaeth adeiledig, a gwasanaethau 
ymgynghori pensaernïol sy’n arbenigo mewn cadwraeth, atgyweirio a chynnal a 
chadw adeiladau hanesyddol a henebion                           

 Sefydliadau sy’n cyflenwi digwyddiadau a gweithgareddau treftadaeth cyfranogol                                      

 Sefydliadau eraill sy’n darparu gwasanaethau sylweddol i’r sector treftadaeth. 
 
O dan y rhaglen hon nid ydym yn derbyn ceisiadau am:         

 

 Gostau sy’n berthynol i safleoedd neu weithrediadau treftadaeth sydd heb fod 
yng Nghymru. Os yw eich sefydliad yn gweithio o Loegr, Gogledd Iwerddon neu’r 
Alban a’ch bod yn rheoli treftadaeth yng Nghymru, gallwch ymgeisio am gyfran o 
gostau’ch sefydliad sy’n berthynol i dreftadaeth yng Nghymru. 

 
Am beth allwch chi ymgeisio 

 
Gallwch ymgeisio am gymorth tuag at y costau a fydd yn helpu i adfer eich sefydliad 
treftadaeth ar ôl effaith economaidd COVID-19 a’i helpu i fod yn ariannol 
ddichonadwy yn y dyfodol. Bydd angen ichi ystyried y llwybr mwyaf effeithiol at 
gynaliadwyedd i’ch sefydliad yn y dyfodol, a’r budd cyhoeddus y mae’n ei ddarparu 
yn rhan o dreftadaeth Cymru.            
 
Ar gyfer sefydliadau sy’n rheoli atyniadau treftadaeth, gallai hyn gynnwys cyfuniad o 
ailagor, ailagor yn rhannol a rhoi heibio, ar sail y gwerth gorau am arian.           

 
Ar gyfer sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau treftadaeth, gallai hyn gynnwys 
gwneud addasiadau i’ch safle, ailstrwythuro eich gweithrediadau, gwella eich 
gwasanaethau digidol a chymorth ar gyfer gweithio gartref. 
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Yn rhan o’ch cynllunio, bydd angen ichi ystyried gofynion ar gyfer cadw pellter 
cymdeithasol ac unrhyw fesurau eraill sy’n berthynol i COVID sy’n ofynnol gan 
Lywodraeth Cymru. Dilynwch Ganllaw Llywodraeth Cymru — Cyrchfannau a 
lleoliadau diwylliant a threftadaeth: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol. 

 
Dylech sicrhau nad yw unrhyw weithgareddau arfaethedig yr ydych yn gofyn am 
gyllid ar eu cyfer yn dwyn risgiau sylweddol pe byddai’r sefyllfa’n gwaethygu. 
 
Dylai’r costau yr ymgeisiwch amdanynt gynnwys costau a gafwyd ers mis 1 Ebrill 
2020 nad ydynt eisoes wedi’u talu gan gyllid arall a gweddill y flwyddyn ariannol o 1 
Hydref 2020 i 31 Mawrth 2021 yn unig.  

I’ch helpu i gynllunio eich cais, dyma rai enghreifftiau o’r mathau o gostau y byddwch 
am eu cynnwys efallai. 

 
Costau i helpu eich sefydliad i addasu ac adfer 
 
Gallech gynnwys: 

 

 Gorbenion hanfodol o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021, er enghraifft rhent, ardrethi 
ac yswiriant. Rhaid ichi hepgor unrhyw gostau sydd eisoes wedi’u talu gan 
ffynonellau presennol o gyllid cyhoeddus. 

 Cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo             

 Cynnydd i gostau gweithredu sy’n angenrheidiol er mwyn cydymffurfio â 
chyfyngiadau Covid-19 

 Costau i helpu’ch sefydliad i fod yn gadarnach yn y dyfodol, er enghraifft, addasu 
cynlluniau busnes, adolygiadau rheoli risg sefydliadol ac ailstrwythuro, 
addasiadau i safleoedd, mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio 

 Profi ac ymgynghori ynghylch gweithgareddau newydd a fydd yn helpu i adfer ac 
amrywio eich ffrydiau incwm        

 Prynu cyfarpar TG hanfodol a thalu costau cysylltedd i gefnogi gweithio gartref          

 Gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i roi gwybodaeth ar-lein a rhyngweithio 
â’ch cymuned/cwsmeriaid os yw eich busnes/safle ar gau, er enghraifft, sicrhau 
arbenigedd digidol, cyfarpar neu system rheoli’r berthynas â chwsmeriaid          

 Prosiectau sy’n hyrwyddo ailgysylltu â chymunedau gan gynnwys datblygu 
adnoddau digidol.           

 
Costau i’ch helpu i weithredu / ailagor eich eiddo hanesyddol 
 
Gallwn ddarparu cyllid i’ch helpu i ailagor a dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus. 
Gallech gynnwys: 

 

 Gorbenion hanfodol o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021, er enghraifft rhent, ardrethi 
ac yswiriant. Rhaid ichi hepgor unrhyw gostau sydd eisoes wedi’u talu gan 
ffynonellau presennol o gyllid cyhoeddus. 

 Cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo            

 Cyngor gan weithwyr proffesiynol, er enghraifft, ar asesu risg, diogelwch, sut i 
gefnogi eich staff  

 Costau ychwanegol a gafwyd i gydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 fel glanhau 
ychwanegol, rheoli ymwelwyr neu i gefnogi eich rhaglenni gwirfoddoli                   

https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?
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 Addasiadau i’ch helpu i weithredu a chydymffurfio â gofynion cadw pellter 
cymdeithasol, er enghraifft, sgriniau a dulliau talu digyffwrdd; llochesau ar gyfer 
ciwiau neu gyfleusterau toiled ychwanegol 

 Costau hanfodol i ddiogelu a rheoli eich eiddo hanesyddol, er enghraifft, gwaith 
cynnal a chadw neu atgyweiriadau ar raddfa fechan sydd eu hangen i alluogi 
mynediad diogel i ymwelwyr neu ddiogelwch safle neu i atal costau rhag 
cynyddu. Bydd angen ichi egluro beth yw’r angen argyfyngus. 

 Costau untro hanfodol i sefydlogi eiddo hanesyddol sydd mewn perygl 
uniongyrchol, er enghraifft, sgaffaldau neu waith cadwraeth brys ar yr amod eich 
bod yn cynnwys cynghorwr proffesiynol achrededig/ardystiedig cadwraeth. Bydd 
angen ichi egluro beth yw’r angen argyfyngus.                                                  

 Costau i ailddechrau ac amrywio gweithgareddau sy’n cynhyrchu incwm.               
 
Os oes angen ichi osod mesurau ffisegol i’ch helpu i weithredu eich safle gan gadw 
pellter cymdeithasol, argymhellwn ichi ddilyn y cyngor yn Cyrchfannau a lleoliadau 
diwylliant a threftadaeth: canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol. Os yw’n bosibl, 
dylai mesurau fod yn isel eu heffaith ac osgoi effaith ffisegol ar ffabrig hanesyddol. 
 
Os ydych yn gofyn am gyllid tuag at waith a allai fynnu caniatâd ffurfiol - fel caniatâd 
cynllunio, caniatâd heneb gofrestredig neu adeilad rhestredig - argymhellwn ichi gael 
cyngor cyn cynnwys hyn yn eu cais, drwy gysylltu â Cadw (am ganiatâd heneb 
gofrestredig) neu eich awdurdod lleol (ar gyfer caniatâd cynllunio ac adeilad 
rhestredig) i holi a fyddai’r caniatâd yn dod mewn pryd i wneud y gwaith cyn diwedd 
mis Mawrth 2021.   
 

Costau i’ch helpu i weithredu llai dros dro   
 
Efallai bydd angen ichi newid neu leihau eich ffordd o weithio dros dro er mwyn 
sefydlogi eich sefydliad. Os hwn yw’r opsiwn mwyaf cost effeithiol, gallech gynnwys:         

 

 Costau hanfodol i ddiogelu eich eiddo hanesyddol, er enghraifft, diogelwch safle 
neu waith cynnal a chadw a mân atgyweiriadau 

 Costau hanfodol i sefydlogi eiddo hanesyddol sydd mewn perygl uniongyrchol, er 
enghraifft, sgaffaldau neu waith cadwraeth brys ar yr amod eich bod yn cynnwys 
cynghorwr proffesiynol achrededig/ardystiedig cadwraeth                             

 Costau i roi asedau hanesyddol heibio dros dro nes bod modd ailagor yn 
ddarbodus                        

 Costau i’ch helpu allan o gyfnod o roi heibio.   
 

Yr hyn nad allwch ymgeisio amdano 
 

 Costau sy’n gymwys i’w talu gan y Cynllun Cadw Swyddi, neu gymorth 
Llywodraeth (ffyrlo), neu unrhyw gostau cyflog ychwanegol uwchlaw’r cap ffyrlo               

 Costau a gyllidwyd eisoes o ffynonellau eraill o gyllid cyhoeddus 

 Costau y gellir eu hosgoi yn y tymor byr. Rhown wybod ichi os byddwn o’r farn 
mai felly y mae, a thynnu’r rhain o’ch cais am grant     

 Costau gorbenion a geir ar ôl 31 Mawrth 2021  

 Unrhyw beth sy’n groes i gyngor Llywodraeth Cymru ar COVID-19 

 TAW y gellir ei hadennill 

https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol?
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 Costau sy’n berthynol i hyrwyddo achos neu gredoau sefydliadau gwleidyddol 
neu ffyrdd 

 Swm i dalu incwm a gollwyd neu i chwyddo’ch cronfeydd wrth gefn eto 

 Gwaith cyfalaf fel atgyweiriadau mawr i adeilad neu heneb       
 
Sut byddwn yn asesu eich cais     

  
Byddwn yn gwerthuso pob cais sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar sail ei 
deilyngdod ac yn pennu lefel y grant i’w gynnig drwy ystyried lefel y risg ariannol sy’n 
eich wynebu a’r effaith y byddai colli eich sefydliad yn ei chael ar y dreftadaeth/eiddo 
hanesyddol yn eich gofal, eich cymuned leol a’r sector treftadaeth ehangach. 
Byddwn hefyd yn ystyried a ydy eich cynlluniau a’ch lefel risg yn gymesur â swm y 
cyllid rydych yn ymgeisio amdano.                                

 
Rhoir blaenoriaeth i geisiadau sy’n cefnogi treftadaeth o arwyddocâd mawr ac sy’n 
cyfrannu at economi a/neu lesiant diwylliannol Cymru.               
 
Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gofyn am fwy na £10,000, bydd eich cais yn cael ei 
asesu gan ddefnyddio’r cwestiynau canlynol: 
 
Beth yw’r gostyngiad yn eich trosiant neu incwm o ganlyniad i’r cyfyngiadau a 
roddwyd ar waith? 
 
Dywedwch wrthym beth fyddai’n digwydd i’ch sefydliad pe na fyddech yn gallu 
gweithredu’n ddichonadwy rhagor. 
Pe na fyddech yn gallu ailagor, dywedwch wrthym beth fyddai’n digwydd. Er 
enghraifft, beth fyddai’n digwydd i unrhyw gasgliadau neu asedau hanesyddol yr 
ydych yn gyfrifol amdanynt? Pa wasanaethau na fyddent ar gael rhagor i’r cyhoedd?                     
 
Pa ran y mae’ch sefydliad yn ei chwarae yn eich ardal leol? 
A ydy eich sefydliad yn darparu gwasanaethau i’r gymuned leol? Pa rôl sydd 
gennych mewn darparu mynediad lleol at ddiwylliant a threftadaeth? A ydych yn 
darparu cyfleoedd gwirfoddoli neu ddigwyddiadau/gweithgareddau i’ch cymuned 
leol? 
 
Dywedwch wrthym sut mae eich sefydliad yn cyfrannu at fywyd diwylliannol 
yng Nghymru. 
Dywedwch wrthym am arwyddocâd y casgliadau diwylliannol neu’r asedau 
hanesyddol rydych yn gofalu amdanynt. Sut mae’r gwaith a wnewch yn cefnogi a 
hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Cymru gan gynnwys y Gymraeg? A ydych yn 
darparu unrhyw wasanaethau arbenigol (Er enghraifft, addysg, hyfforddiant neu 
gadwraeth)? 
 
Dywedwch wrthym am eich hanes o ehangu cyfranogiad, yn enwedig ymhlith 
grwpiau demograffig sy’n hanesyddol wedi ymgysylltu llai â diwylliant a 
ariennir yn gyhoeddus? 
Cydnabyddwn y rhan bwysig y mae sefydliadau diwylliannol a safleoedd hanesyddol 
yn ei chwarae i gefnogi ymgysylltu cymunedol yn enwedig ar lefel leol. Mae hwn yn 
gyfle ichi ddweud wrthym am y gwaith a wnewch i annog a chynyddu mynediad at 
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ddiwylliant a threftadaeth gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac i hyrwyddo 
cynhwysiant ac amrywiaeth. 
 

2.2 CWESTIYNAU CYFFREDIN TREFTADAETH 
 
Sut bydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol yn helpu sefydliadau a safleoedd 
treftadaeth? 
Cynlluniwyd y gronfa i gefnogi safleoedd treftadaeth sydd ar agor i’r cyhoedd yng 
Nghymru a sefydliadau treftadaeth sy’n gweithredu neu’n cyflogi staff yng Nghymru 
os yw pandemig COVID-19 yn effeithio’n andwyol arnynt. Ei nod yw helpu i adfer 
eich sefydliad yn dilyn effaith economaidd COVID-19 a helpu iddo fod yn ariannol 
ddichonadwy yn y dyfodol er mwyn ichi barhau i gefnogi’r broses o reoli treftadaeth 
Cymru.                
 
Rwy’n gofalu am atyniad treftadaeth; a ydw i’n gymwys i ymgeisio? 
Ydych — ar yr amod eich bod fel arfer ar agor i’r cyhoedd am fwy na 28 diwrnod y 
flwyddyn a’ch bod yn gallu arddangos bod pandemig COVID-19 wedi effeithio’n 
andwyol ar eich busnes. 
 
Rwy’n berchen ar eiddo hanesyddol preifat; a ydw i’n gymwys i ymgeisio? 
Nid yw bod yn berchen ar eiddo hanesyddol preifat yn eich gwneud yn gymwys am 
gymorth o dan y cynllun hwn. Nid ydych yn gymwys i ymgeisio heblaw y gallwch 
ddangos eich bod yn agor eich eiddo neu safle hanesyddol fel atyniad treftadaeth i 
ymwelwyr am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn. Bydd angen ichi allu dangos bod incwm 
gan ymwelwyr wedi gwneud cyfraniad sylweddol at eich incwm cyffredinol yn y 
flwyddyn i 31 Mawrth 2020, a’ch bod yn rhagweld y bydd gostyngiad sylweddol yn y 
flwyddyn i 31 Mawrth 2021.  
 
Rwy’n gweithredu busnes sydd mewn adeilad rhestredig; a ydw i’n gymwys i 
ymgeisio? 
Nid yw gweithredu eich busnes mewn adeilad rhestredig neu hanesyddol yn eich 
gwneud yn gymwys am gymorth o dan y cynllun hwn. Nid ydych yn gymwys i 
ymgeisio heblaw y gallwch arddangos eich bod yn agor eich eiddo neu safle 
hanesyddol fel atyniad treftadaeth i ymwelwyr am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn. 
Bydd angen ichi allu dangos bod incwm gan ymwelwyr wedi gwneud cyfraniad 
sylweddol at eich incwm cyffredinol yn y flwyddyn i 31 Mawrth 2020, a’ch bod yn 
rhagweld y bydd gostyngiad sylweddol yn y flwyddyn i 31 Mawrth 2021.                             
 
Rwy’n gofalu am fan addoli hanesyddol: a ydw i’n gymwys i ymgeisio?  
Rydych yn gymwys os ydych yn agor eich adeilad i ymwelwyr yn ogystal ag agor y 
drysau ar gyfer addoli am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn. Bydd angen ichi allu 
dangos bod incwm gan ymwelwyr wedi gwneud cyfraniad sylweddol at eich incwm 
cyffredinol yn y flwyddyn i 31 Mawrth 2020, a’ch bod yn rhagweld y bydd gostyngiad 
sylweddol yn y flwyddyn i 31 Mawrth 2021. 
 
Rwy’n gofalu am fan addoli hanesyddol: am beth y gallaf ymgeisio? 
Gallwch ymgeisio am gymorth gyda chostau a fydd yn eich helpu i ymdopi ag effaith 
economaidd COVID-19 ar eich sefydliad, wrth ichi addasu, adfer, ac ailagor i 
ymwelwyr. Gallai hyn gynnwys:  
   



16 
 

 Gorbenion hanfodol y mae cau parhaus yn effeithio arnynt — biliau cyfleustod ac 
yswiriant 

 Cyngor gan weithwyr proffesiynol i’ch helpu i ailagor yn ddiogel 

 Costau ychwanegol am lanhau, rheoli ymwelwyr a rhaglenni gwirfoddoli           

 Anghenion cynnal a chadw ac atgyweirio ar raddfa fechan sydd wedi codi tra bu’r 
adeilad ar gau                      

 Costau i sefydlogi eich adeilad os yw mewn perygl uniongyrchol o ganlyniad i gau 
am amser maith. 

 
Rwy’n gofalu am atyniad treftadaeth i ymwelwyr: am ba gymorth y gallaf 
ymgeisio? 
Gallwch ymgeisio am gymorth gyda chostau a fydd yn eich helpu i reoli eich 
safle/atyniad hanesyddol ac ailagor i ymwelwyr neu ei roi heibio dros dro, os gallwch 
arddangos mai hwnnw yw’r opsiwn mwyaf cost effeithiol.           
 
Rwyf am ailagor fy atyniad treftadaeth i ymwelwyr: am beth y gallaf ymgeisio? 
Gallwch ymgeisio am gyllid i’ch helpu i ailagor a dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus. 
Gallech gynnwys: 

 

 Gorbenion hanfodol o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021, er enghraifft rhent, ardrethi 
ac yswiriant. Rhaid ichi hepgor unrhyw gostau sydd eisoes wedi’u talu o 
ffynonellau presennol o gyllid cyhoeddus. 

 Cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo             

 Cyngor gan weithwyr proffesiynol, er enghraifft, ar asesu risg, diogelwch, sut i 
gefnogi eich staff  

 Costau ychwanegol a gafwyd i gydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 fel glanhau 
ychwanegol, rheoli ymwelwyr neu i gefnogi eich rhaglenni gwirfoddoli                

 Addasiadau i’ch helpu i weithredu a chydymffurfio â gofynion cadw pellter 
cymdeithasol, er enghraifft, sgriniau a dulliau talu digyffwrdd; llochesau ar gyfer 
ciwiau neu gyfleusterau toiled ychwanegol 

 Costau hanfodol i ddiogelu a rheoli eich eiddo hanesyddol, er enghraifft, gwaith 
cynnal a chadw neu atgyweiriadau ar raddfa fechan sydd eu hangen i alluogi 
mynediad diogel i ymwelwyr neu ddiogelwch safle neu i atal costau rhag 
cynyddu. Bydd angen ichi egluro beth yw’r angen argyfyngus. 

 Costau untro hanfodol i sefydlogi eiddo hanesyddol sydd mewn perygl 
uniongyrchol, er enghraifft, sgaffaldau neu waith cadwraeth brys ar yr amod eich 
bod yn cynnwys cynghorwr proffesiynol achrededig/ardystiedig cadwraeth. Bydd 
angen ichi egluro beth yw’r angen argyfyngus.                                                  

 Costau i ailddechrau ac amrywio gweithgareddau sy’n cynhyrchu incwm.               
 
A allaf ymgeisio am gymorth i wneud atgyweiriadau brys i’m heiddo 
hanesyddol neu atyniad treftadaeth? 
Gallwch, os bodlonwch ein meini prawf cymhwyster a bod y gwaith yn gwbl 
angenrheidiol er mwyn ichi ailagor i ymwelwyr. Bydd hefyd angen ichi arddangos y 
gallwch gael y caniatâd ffurfiol angenrheidiol, lle bo hwnnw’n ofynnol, a chwblhau’r 
gwaith cyn diwedd mis Mawrth 2021.  Fodd bynnag, ni ellir defnyddio’r cynllun hwn i 
gefnogi gwaith cyfalaf ar raddfa fawr.               
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A allaf ymgeisio am gymorth i wneud gwaith cynnal a chadw parhaus i fy eiddo 
hanesyddol neu atyniad treftadaeth? 
Gallaf, os bodlonwch ein meini prawf cymhwyster a bod y gwaith yn angenrheidiol er 
mwyn ichi ailagor i ymwelwyr. Fodd bynnag, ni all y gronfa hon gefnogi gwaith cyfalaf 
ar raddfa fawr fel cadwraeth neu adnewyddiad.                   
 
A allaf ymgeisio am gymorth i gynhyrchu cynnwys digidol newydd i gefnogi fy 
sefydliad treftadaeth neu farchnata fy atyniad treftadaeth? 
Gallwch, os gallwch arddangos bod hyn yn angenrheidiol i gynnal eich busnes a 
chefnogi eich gweithrediadau i gwsmeriaid neu ymwelwyr yn y dyfodol. 
 
Am beth all sefydliadau treftadaeth ymgeisio?                 
Gall sefydliadau treftadaeth a busnesau sy’n cynhyrchu mwyafrif neu gyfran 
sylweddol o’u trosiant o waith treftadaeth - gan gynnwys sefydliadau archeolegol, 
arbenigwyr cadwraeth, arbenigwyr treftadaeth adeiledig, a gwasanaethau 
ymgynghori pensaernïol sy’n arbenigo mewn cadwraeth, atgyweirio a chynnal a 
chadw adeiladau hanesyddol a henebion - ymgeisio am gymorth i’ch helpu i addasu 
ac adfer ar ôl effaith y pandemig.  
Gallai hyn gynnwys:                             
 

 Gorbenion hanfodol o 1 Ebrill 2020 i 31 Mawrth 2021, er enghraifft rhent, ardrethi 
ac yswiriant. Rhaid ichi hepgor unrhyw gostau sydd eisoes wedi’u talu o 
ffynonellau presennol o gyllid cyhoeddus. 

 Costau i helpu eich sefydliad i fod yn gadarnach yn y dyfodol, er enghraifft, 
addasu cynlluniau busnes, adolygiadau rheoli risg sefydliadol ac ailstrwythuro, 
addasiadau i safleoedd, mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio  

 Cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo              

 Profi ac ymgynghori ar weithgareddau newydd a fydd yn eich helpu i adfer ac 
amrywio eich ffrydiau incwm 

 Prynu cyfarpar TG hanfodol a thalu costau cysylltedd i gefnogi gweithio gartref             

 Gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i roi gwybodaeth ar-lein a rhyngweithio 
â’ch cymuned/cwsmeriaid os yw eich busnes/safle ar gau, er enghraifft, sicrhau 
arbenigedd digidol, cyfarpar neu system rheoli’r berthynas â chwsmeriaid    

 Prosiectau sy’n hyrwyddo ailgysylltu â chymunedau gan gynnwys datblygu 
adnoddau digidol.             

 
Mae fy sefydliad yn darparu gweithgareddau a digwyddiadau treftadaeth: a 
allaf ymgeisio? 
Gallwch ymgeisio os yw’ch sefydliad yn cyflogi staff i ddarparu gweithgareddau neu 
ddigwyddiadau treftadaeth mewn safleoedd hanesyddol a’ch bod yn gallu arddangos 
bod COVID-19 wedi effeithio’n andwyol arnoch. Os ydych yn unig fasnachwr neu’n 
weithiwr llawrydd, efallai y byddwch yn gymwys i ymgeisio o dan y cynllun llawrydd. 
 

2.3 Canllaw Diwylliant 
 

Nodau’r gronfa hon 
 
Cynlluniwyd y gronfa hon i helpu Amgueddfeydd Annibynnol, Archifau Annibynnol, 
Llyfrgelloedd Annibynnol a Chymunedol sydd yng Nghymru, i oroesi’r argyfwng 
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cyfredol, i ailagor/parhau ar agor ac i fod mewn sefyllfa gryfach pan fyddant yn 
gwneud hynny. 
 
Diben y gronfa yw cynorthwyo sefydliadau i gadw i fynd ac agor/parhau ar 
agor/ailddechrau lle bo’n briodol, yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ar Covid-19, 
e.e. os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol neu os nad yw’n cynnig gwerth am 
arian, gellir defnyddio grantiau i gefnogi sefydliadau i weithredu ar sail gynaliadwy, 
cost effeithlon, er mwyn iddynt allu ailagor yn nes ymlaen. 
 
Mae hyn i geisio sicrhau nad yw sefydliadau sy’n ddichonadwy mewn perygl o fethu 
cyn 31 Mawrth 2021. Gallwch ymgeisio am gyllid i lenwi bwlch cyllid y rhagwelwch y 
bydd yn digwydd cyn y dyddiad hwnnw.    
           
Gallwch hefyd ymgeisio am gyllid i’ch cynorthwyo i ddatblygu gweithgarwch a fydd 
yn meithrin cadernid eich sefydliad i reoli’r heriau ariannol parhaus sy’n codi o 
ganlyniad i’r pandemig. Hoffem weld ceisiadau’n defnyddio’r cyfle cyllid i’ch galluogi i 
gynllunio ac adeiladu dyfodol mwy cadarn a chynaliadwy, yn hytrach na dychwelyd i 
‘fusnes fel arfer’ yn unig. Bydd angen inni ddeall pa wahaniaeth y bydd y cyllid yn ei 
wneud i’ch sefydliad o ran ei weithredu parhaus, magu cadernid a chynaliadwyedd, 
ac i’ch cymuned.          
                                       
Rhaid i geisiadau gynnig gwerth da am arian, heb gynnwys risg ariannol.     
   

Pwy all ymgeisio? 
 
Amgueddfeydd Annibynnol ac Archifau Annibynnol sy’n dal Achrediad llawn neu 
dros dro neu sydd â statws Gweithio Tuag at Achrediad (Cymhwyster) a 
Llyfrgelloedd Annibynnol a Chymunedol, y mae’n rhaid eu bod yng Nghymru. Drwy’r 
ddogfen hon i gyd, cyfeirir atynt fel ‘chi neu’ch sefydliad’.  
                 

Gallai costau y gellir eu cefnogi gynnwys: 
 
Costau gweithredu hyd at 31 Mawrth 2021 
 
Lle gallwch arddangos na fyddwch yn gallu talu costau gweithredu oherwydd colli 
incwm yn sgil Covid-19 
 

 gorbenion (cyfleustodau, costau gweinyddu, TG, yswiriant, contractau 
gwasanaeth) 

 cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo                

 dyrannu cyllideb i gostau gofalu ac arddangos casgliadau hanfodol  

 cynnydd i gostau gweithredu sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â chyfyngiadau 
Covid-19 

 cynnal a chadw adeilad, gan gynnwys diogelwch 

 costau i sicrhau bod casgliadau/eitemau yng ngofal sefydliadau yn cael eu rheoli 
a’u cynnal a chadw (er enghraifft cadwraeth frys, arolygon cyflwr, cyfarpar 
arbenigol i reoli a monitro amodau amgylcheddol)  
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Costau ailagor  
 
Gallwch ymgeisio am gyllid i dalu’r costau sy’n ofynnol i ailagor ac ailddechrau 
gweithgareddau cynhyrchu incwm, ar gyfer diwedd tymor 2020 a hyd at 31 Mawrth 
2021. 
 
Gallai costau y gellir eu cefnogi gynnwys addasiadau sylfaenol a hanfodol sy’n 
angenrheidiol i gydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar Covid-19 fel 
cyfarpar diogelu personol, sgriniau ac arwyddion. 
 
Costau cyflogi staff dros dro neu lawrydd neu gontract am waith hanfodol os yw eich 
sefydliad fel arfer yn dibynnu ar wirfoddolwyr, lle mae gallu gwirfoddolwyr wedi’i 
gyfaddawdu; costau marchnata a hyrwyddo i annog ymwelwyr; rhaglennu 
digwyddiadau a gweithgareddau sy’n cydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 cyfredol 
Llywodraeth Cymru. 
 
Os oes angen, cewch ymgeisio i dalu costau i roi eich sefydliad heibio dros dro nes 
ei bod yn ariannol ddichonadwy ailagor.  
          

Adolygiadau a realeiddio sefydliadol     
                        
Mae’r heriau yn ystod y pandemig hwn, yn ariannol a gweithredol, wedi taflu goleuni 
ar yr angen i rai adolygu eu modelau a’u cynlluniau sefydliadol, ac amlygu bod 
angen newid blaenoriaethau gweithredol. Hoffem gefnogi sefydliadau i ystyried hyn 
yn gyfle i ymchwilio a chroesawu modelau cadarnach.  
 
Mae hyn yn cynnwys costau i ad-drefnu gweithrediadau busnes gan gynnwys 
cynlluniau a newidiadau i lywodraethu a staffio er mwyn helpu i ddiogelu dyfodol y 
sefydliad am y tymor hir e.e. cynllunio busnes, gweithgareddau ailstrwythuro, adleoli. 
 
Mae hefyd yn gyfle i edrych at fodelau sefydliadol mwy cynaliadwy a fydd yn eich 
helpu i wynebu heriau sydd i ddod a datblygu mwy o gadernid.                             
Gallai’r costau y gellir eu cefnogi gynnwys: 
Ailstrwythuro sefydliadol, hyfforddiant a datblygu sgiliau, cyngor proffesiynol ym 
meysydd cynllunio a chynaliadwyedd sefydliadol, cynllunio ariannol, datblygu’r 
gweithlu, gweithio mewn partneriaeth, camau i agor ffrydiau incwm newydd a 
chynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol.             
 

Gweithgarwch i feithrin cynaliadwyedd a chadernid 
 
Efallai y byddwch yn nodi ffyrdd eraill y gallwch feithrin cadernid i ymdopi â heriau’r 
dyfodol. Gallai hyn gynnwys:         

 

 Datblygu systemau, gweithgarwch ac ymgysylltu digidol er mwyn ichi weithio’n 
fwy hyblyg ac ymatebol yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys costau i brynu 
cyfarpar TG hanfodol a chostau cysylltedd i gefnogi gweithio gartref, yn ogystal â 
gweithgareddau er mwyn i’ch sefydliad roi gwybodaeth ar-lein a rhyngweithio 
â’ch cymuned/cwsmeriaid.                   . 

 Prosiectau sy’n hyrwyddo ailgysylltu â’ch cymunedau gan gynnwys datblygu 
adnoddau digidol; rhaid bod datblygiadau digidol yn gynaliadwy a rhaid i gynnwys 
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gael ei rannu drwy Gasgliad y Werin Cymru (PCW).  Mewn ceisiadau i ddigido, 
dylid nodi pa ddeunydd a fydd yn cael ei ddigido a sut bydd hyn yn bodloni 
anghenion defnyddwyr. 

 
Sylwer y bydd y broses asesu’n ystyried adnoddau ac angen sefydliadol yn briodol. 
Bydd penderfyniadau cyllido’n cael eu blaenoriaethu i ofynion cymorth argyfyngus 
sy’n cyfrannu at gadernid sefydliadol a diogelwch casgliadau.   
                                
Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gofyn am fwy na £10,000, bydd eich cais yn cael ei 
asesu gan ddefnyddio’r cwestiynau canlynol: 
 
Beth yw’r gostyngiad yn eich trosiant neu incwm o ganlyniad i’r cyfyngiadau a 
roddwyd ar waith? 
 
Dywedwch wrthym beth fyddai’n digwydd i’ch sefydliad pe na fyddech yn gallu 
gweithredu’n ddichonadwy rhagor. 
Pe na fyddech yn gallu ailagor, dywedwch wrthym beth fyddai’n digwydd. Er 
enghraifft, beth fyddai’n digwydd i unrhyw gasgliadau neu asedau hanesyddol yr 
ydych yn gyfrifol amdanynt? Pa wasanaethau na fyddent ar gael rhagor i’r cyhoedd?                     
 
Pa ran y mae’ch sefydliad yn ei chwarae yn eich ardal leol? 
A ydy eich sefydliad yn darparu gwasanaethau i’r gymuned leol? Pa rôl sydd 
gennych mewn darparu mynediad lleol at ddiwylliant a threftadaeth? A ydych yn 
darparu cyfleoedd gwirfoddoli neu ddigwyddiadau/gweithgareddau i’ch cymuned 
leol? 
 
Dywedwch wrthym sut mae eich sefydliad yn cyfrannu at fywyd diwylliannol 
yng Nghymru. 
Dywedwch wrthym am arwyddocâd y casgliadau diwylliannol neu’r asedau 
hanesyddol rydych yn gofalu amdanynt. Sut mae’r gwaith a wnewch yn cefnogi a 
hyrwyddo diwylliant a threftadaeth Cymru gan gynnwys y Gymraeg? A ydych yn 
darparu unrhyw wasanaethau arbenigol (Er enghraifft, addysg, hyfforddiant neu 
gadwraeth)? 
 
Dywedwch wrthym am eich hanes o ehangu cyfranogiad, yn enwedig ymhlith 
grwpiau demograffig sy’n hanesyddol wedi ymgysylltu llai â diwylliant a 
ariennir yn gyhoeddus? 
Cydnabyddwn y rhan bwysig y mae sefydliadau diwylliannol a safleoedd hanesyddol 
yn ei chwarae i gefnogi ymgysylltu cymunedol yn enwedig ar lefel leol. Mae hwn yn 
gyfle ichi ddweud wrthym am y gwaith a wnewch i annog a chynyddu mynediad at 
ddiwylliant a threftadaeth gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol ac i hyrwyddo 
cynhwysiant ac amrywiaeth.  
 

2.4 Canllaw Creadigol  
 
Cymru Greadigol Canllaw ar gyfer lleoliadau cerddoriaeth sy’n rhaglennu 
cerddoriaeth wreiddiol fel mwyafrif eu sioeau, stiwdios recordio ac ymarfer, ôl-
gynhyrchu ffilm a theledu, effeithiau gweledol ffilm a theledu, sinemâu annibynnol, 
comedi a sefydliadau cyhoeddi.        
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Nodau’r gronfa  
 
Cynlluniwyd y gronfa hon i gefnogi sefydliadau creadigol sy’n gweithredu neu’n 
cyflogi staff yng Nghymru y mae pandemig COVID-19 yn effeithio’n andwyol arnynt. 
Bwriedir i’r gronfa helpu’r sefydliadau hyn i oroesi’r argyfwng cyfredol a bod mewn 
sefyllfa gryfach pan fyddant yn gwneud hynny. 
 
Rydym yn derbyn ceisiadau gan y canlynol:           

 Lleoliadau Cerddoriaeth Llawr Gwlad 

 Stiwdios Recordio ac Ymarfer Cerddoriaeth                    

 Sinemâu Annibynnol  

 Lleoliadau Comedi 

 Sefydliadau Ôl-gynhyrchu ffilm a theledu                

 Sefydliadau effeithiau gweledol ffilm a theledu    

 Sefydliadau cyhoeddi     
 

Beth yw ffocws y gronfa hon? 
 
Pwrpas y gronfa yw cynorthwyo sefydliadau i gadw i fynd ac agor/parhau ar 
agor/ailddechrau lle bo’n briodol, yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru ar Covid-19, 
e.e. os nad yw’n bosibl cadw pellter cymdeithasol neu os nad yw’n cynnig gwerth am 
arian, gellir defnyddio grantiau i gefnogi sefydliadau i weithredu ar sail gynaliadwy, 
cost effeithlon, er mwyn iddynt allu ailagor yn nes ymlaen. 
 
Mae hyn i geisio sicrhau nad yw sefydliadau sy’n ddichonadwy mewn perygl o fethu 
cyn 31 Mawrth 2021. Gallwch ymgeisio am gyllid i lenwi bwlch cyllid y rhagwelwch y 
bydd yn digwydd cyn y dyddiad hwnnw. 
              
Gallwch hefyd ymgeisio am gyllid i’ch cynorthwyo i ddatblygu gweithgarwch a fydd 
yn meithrin cadernid eich sefydliad i reoli’r heriau ariannol parhaus sy’n codi o 
ganlyniad i’r pandemig. Hoffem weld ceisiadau’n canolbwyntio ar ddefnyddio’r cyfle 
cyllid er mwyn cynllunio ac adeiladu dyfodol mwy cadarn a chynaliadwy, yn hytrach 
na dychwelyd i ‘fusnes fel arfer’ yn unig. Bydd angen inni ddeall pa wahaniaeth y 
bydd y cyllid yn ei wneud i’ch sefydliad o ran ei weithredu parhaus, magu cadernid a 
chynaliadwyedd, ac i’ch cymuned.      
                                           
Rhaid i geisiadau gynnig gwerth da am arian, heb gynnwys risg ariannol.       
Bydd y gronfa’n cefnogi costau refeniw yn unig. Nid yw costau y byddech yn eu 
cyfalafu yn eich cyfrifon yn gymwys am gymorth ond fe allwch ofyn am gyllid ar gyfer 
costau eitemau bychain o gyfarpar cyfalaf gan gynnwys nwyddau traul (fel cyfarpar 
diogelu personol neu sgriniau diogelu) a chynnwys gwaith ar raddfa fechan o natur 
refeniw yn eich cais at ein hystyriaeth.              
 

Pwy all ymgeisio? 
 

 Lleoliadau cerddoriaeth llawr gwlad sy’n rhaglennu cerddoriaeth wreiddiol fel 
mwyafrif eu sioeau 

 Stiwdios recordio ac ymarfer cerddoriaeth – safleoedd lle’r prif ddiben yw ymarfer 
neu recordio cerddoriaeth fasnachol                  
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 Sinemâu Annibynnol – gweithrediad mewn adeilad sy’n darparu rhaglen drwy 
gydol y flwyddyn sydd fel arfer yn cynnwys cynnig ffilm wythnosol. Gall 
perchenogaeth fod ar amryw ffurfiau gan gynnwys elusennau, preifat, cymunedol, 
awdurdod lleol neu addysg uwch. Mae lleoliadau sydd â chyfranddalwyr 
corfforaethol neu sydd wedi’u rhestru ar unrhyw gyfnewidfa stoc yn cael eu 
hepgor. Dylai lleoliadau weithredu o 5 safle ar y mwyaf yng Nghymru (a 15 ar y 
mwyaf ledled y DU) a chanolbwyntio’n llwyr ar ddarparu rhaglen ffilm. Gellir 
ystyried y rheini sy’n darparu ffilm yn rhan o gynnig celfyddydau cymysg 
ehangach os na fuont yn gallu cael at gymorth drwy Gyngor Celfyddydau Cymru;          

 Lleoliadau comedi sy’n rhaglennu comedi gwreiddiol fel mwyafrif eu sioeau;               

 Ôl-gynhyrchu ffilm a theledu (y cwmnïau hynny sy’n gweithio ar olygu deunyddiau 
gweledol a sain, torri darnau crai o ffilm, cydosod y darnau hynny, ychwanegu 
cerddoriaeth, tros-seinio, effeithiau sain mewn cynnyrch gorffenedig ar gyfer 
cynhyrchiad ffilm neu deledu); 

 Effeithiau Gweledol Ffilm a Theledu – y cwmnïau hynny sy’n defnyddio 
delweddaeth sydd wedi’i chreu, ei thrin, neu ei mwyhau ar gyfer unrhyw raglen 
deledu neu ffilm nad all ddigwydd yn ystod saethu drama fyw;            

 Cyhoeddwyr (llyfrau a chylchgronau) sydd â’u prif swyddfa yng Nghymru. Rhaid i 
gyhoeddwyr brofi eu bod yn weithgar a’u bod wedi cyhoeddi o leiaf un 
cyhoeddiad ers mis Hydref 2019 (llyfr neu gylchgrawn), gyda’r brif ffynhonnell o 
incwm yn dod o werthu a/neu hysbysebu.          

 

Am beth y gallaf ymgeisio? 
 

Costau gweithredu hyd at 31 Mawrth 2021 
 
Lle gallwch arddangos nad ydych yn gallu talu costau gweithredu oherwydd colli 
incwm yn sgil Covid-19. Gallai costau y gellir eu cefnogi gynnwys:                                         

 gorbenion (cyfleustodau, costau gweinyddu, TG, yswiriant, contractau 
gwasanaeth) 

 cyflogau, gan gynnwys cost dod â staff yn ôl o ffyrlo               

 cynnydd i gostau gweithredu sy’n angenrheidiol i gydymffurfio â chyfyngiadau 
Covid-19  

 cynnal a chadw adeilad, gan gynnwys diogelu, Iechyd a Diogelwch 

 Costau colled ariannol gytundebol 

 Cyfreithiol a Phroffesiynol 

 Marchnata a Hyrwyddo       

 Teithio a Chludo  
 
Costau ailagor 
          
Gallwch ymgeisio am gyllid i dalu costau sy’n ofynnol i ailagor ac ailddechrau 
gweithgareddau cynhyrchu incwm, ar gyfer diwedd tymor 2020 a hyd at 31 Mawrth 
2021.       
Mae’r costau y gellir eu cefnogi yn cynnwys: 

 Costau ymlaen llaw ar gyfer paratoi i ailddechrau gweithgareddau a fydd yn 
sbarduno incwm y dyfodol fel marchnata a hyrwyddo neu flaendaliadau i logi 
cyfarpar llwyfannu digwyddiad.  

 Gweithgareddau i’ch galluogi i weithredu o fewn gofynion cadw pellter 
cymdeithasol fel y’u nodwyd gan Lywodraeth Cymru. Gallai hyn gynnwys staff 
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ychwanegol i’ch helpu i reoli ciwiau, hyfforddiant, glanhau ychwanegol, 
gweithredu dulliau talu digyffwrdd, neu strwythurau dros dro i’ch helpu i reoli 
ymwelwyr/cwsmeriaid, fel toiledau ychwanegol. Felly gall hyn gynnwys costau i 
gefnogi addasiadau penodol i alluogi dychwelyd i’r gwaith a/neu i’ch safle agor.         

 Cost cyflogi staff dros dro neu lawrydd neu gontract ar gyfer gwaith hanfodol os 
yw’ch sefydliad fel arfer yn dibynnu ar wirfoddolwyr, lle mae gallu gwirfoddolwyr 
wedi’i gyfaddawdu. 

 Costau ymlaen llaw ar gyfer paratoi i ailddechrau gweithgareddau a fydd yn 
sbarduno incwm y dyfodol fel marchnata a hyrwyddo neu flaendaliadau i logi 
cyfarpar llwyfannu digwyddiad gan gynnwys digidol, sain a fideo              

 Rhaglennu digwyddiadau/gweithgareddau ac ati sy’n cydymffurfio â chyfyngiadau 
Covid-19 cyfredol Llywodraeth Cymru  

 Os oes angen, efallai y bydd angen ichi dalu costau i roi eich sefydliad heibio 
dros dro nes bod ailagor yn ariannol ddichonadwy.              

 
Costau adolygu a realeiddio sefydliad  
      
Mae’r heriau yn ystod y pandemig hwn, yn ariannol a gweithredol, wedi taflu goleuni 
ar yr angen i rai adolygu eu modelau a’u cynlluniau sefydliadol, ac amlygu bod 
angen newid blaenoriaethau gweithredol. Hoffem gefnogi sefydliadau i ystyried hyn 
yn gyfle i ymchwilio a chroesawu modelau cadarnach.                            
Mae hyn yn cynnwys costau i: 
 

 ad-drefnu gweithrediadau busnes gan gynnwys cynlluniau a newidiadau i 
lywodraethu a staffio er mwyn helpu i ddiogelu dyfodol y sefydliad am y tymor hir 
e.e. cynllunio busnes, gweithgareddau ailstrwythuro, adleoli.                   

 ailstrwythuro sefydliadol, hyfforddiant a datblygu sgiliau;                       

 cyngor proffesiynol ym meysydd cynllunio a chynaliadwyedd sefydliadol, 
cynllunio ariannol, datblygu’r gweithlu, gweithio mewn partneriaeth,  

 camau i agor ffrydiau incwm newydd a chynyddu cynaliadwyedd amgylcheddol.        
 
Gweithgarwch arall i feithrin cynaliadwyedd a chadernid   
        
Efallai y byddwch yn nodi ffyrdd eraill y gallwch feithrin cadernid i ymdopi â heriau’r 
dyfodol. Gallai hyn gynnwys: 

 

 Datblygu systemau, cynhyrchion, gweithgarwch ac ymgysylltu digidol er mwyn 
ichi weithio’n fwy hyblyg ac ymatebol yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys costau i 
brynu cyfarpar TG hanfodol a chostau cysylltedd i gefnogi gweithio gartref, yn 
ogystal â gweithgareddau i alluogi eich sefydliad i roi gwybodaeth ar-lein a 
rhyngweithio â’ch cymuned/cwsmeriaid.                   

 
Gweithgarwch i gefnogi a datblygu ymgysylltu â’r gymuned  
 
Mae eich sefydliadau yn y gymuned yn chwarae rhan hanfodol, yn cyflenwi effeithiau 
cymdeithasol mewn addysg, iechyd a llesiant, yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol. Ar hyn o bryd, mae bellach yn bwysicach nag erioed. Bydd 
y gronfa’n cefnogi gweithgarwch a fydd yn helpu eich sefydliad i ehangu eich gwaith 
yn eich cymunedau lleol mewn ymateb i amgylchiadau newydd a achoswyd gan y 
pandemig.  
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Ni fydd gweithgarwch felly o reidrwydd yn gofyn eich bod wedi ailagor yn llwyr i 
gwsmeriaid/ymwelwyr. Yn aml, mae dibynnu ar wirfoddolwyr yn allweddol ichi 
weithredu, felly bydd gweithgarwch perthynol yn addas i’r gronfa hon. Bydd angen 
ichi ddweud sut bydd gweithgarwch felly’n cryfhau eich perthynas â’ch cymuned 
mewn modd cynaliadwy a pha werth y bydd yn ei gyfrannu at y gymuned ac at y 
sefydliad. Bydd angen ichi ddarparu tystiolaeth o hyn. 
                    

Yr hyn na fyddwn yn ei ariannu 
 

 costau sy’n gymwys i’w talu gan y Cynllun Cadw Swyddi, neu gymorth 
Llywodraeth (ffyrlo), neu unrhyw gostau cyflog ychwanegol uwchlaw’r cap ffyrlo 
nes bod y cynlluniau hynny’n cau;          

 unrhyw gostau cyfalaf fel datblygiadau adeiladu neu adnewyddu ar raddfa fawr                                     

 costau y gellir eu hosgoi yn y tymor byr, er enghraifft gwaith uwchraddio cyfarpar 
neu adeiladu y gellid ei oedi. Byddwn yn rhoi gwybod ichi os byddwn o’r farn mai 
felly y mae, ac yn tynnu’r rhain o’ch cais am grant; 

 costau gorbenion a geir y tu hwnt i 31 Mawrth 2021. Efallai byddwn yn ystyried yn 
eithriadol rai costau adfer sydd ychydig yn fwy tymor hir os yw hynny’n gwneud 
synnwyr i’ch sefydliad chi (er enghraifft, efallai bydd angen mwy o amser ar 
adolygiadau cynllun busnes i ddeall effaith COVID-19); 

 costau diswyddiadau 

 sefydliad yr ystyriwyd ei fod yn anghynaliadwy cyn COVID-19; 

 unrhyw weithgarwch sy’n groes i gyngor Llywodraeth Cymru ar COVID-19; 

 TAW y gellir ei hadennill; 
 

Sylwch y bydd y broses asesu yn ystyried adnoddau ac angen sefydliadol yn briodol. 
Blaenoriaethir penderfyniadau cyllido i gefnogi gofynion cymorth argyfyngus sy’n 
cyfrannu at gadernid sefydliadol.                           

 
Cwestiynau ymgeisio 
 
Sut byddwn yn asesu eich cais – Sector Creadigol 

 
Byddwn yn gwerthuso pob cais sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar sail ei 
deilyngdod ac yn pennu lefel y grant i’w gynnig drwy ystyried lefel y risg ariannol sy’n 
eich wynebu a’r effaith y byddai colli eich sefydliad yn ei chael ar y diwydiant 
creadigol ac ar y sector diwylliant ehangach. Byddwn hefyd yn ystyried a ydy eich 
cynlluniau a’ch lefel risg yn gymesur â swm y cyllid yr ydych yn ymgeisio amdano.                   

 
Rhoir blaenoriaeth i geisiadau sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at y sector creadigol 
yn ogystal ag at economi a/neu lesiant diwylliannol Cymru.               

 
I’n helpu i asesu eich cais, byddwn yn gofyn ichi gynnwys gwybodaeth i’n helpu i 
ddeall rôl eich sefydliad a’r cyfraniad a wna at gefnogi’r sector creadigol yng 
Nghymru gan gynnwys:                          
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Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gofyn am fwy na £10,000 bydd ceisiadau’n cael eu 
hasesu gan y cwestiynau canlynol: 
 
Beth yw’r gostyngiad yn eich trosiant neu incwm o ganlyniad i’r cyfyngiadau a 
roddwyd ar waith? 
Nodwch y gostyngiad % mewn trosiant ar gyfer y cyfnod rhwng 23 Mawrth 2020 a 
dyddiad eich cais. Hwn yw’r gwahaniaeth rhwng y trosiant a ragwelwyd a’r trosiant 
gwirioneddol a dylai eich cyfrifon rheoli ei gadarnhau.       
 
Beth yw cyfanswm yr arian rydych yn ymgeisio amdano o’r Gronfa Adferiad 
Diwylliannol?  
 
Pa ganran o’ch cyfanswm trosiant sy’n deillio o’r sector cymwys?                    
Nodwch faint o’ch trosiant blynyddol y gellir ei briodoli i’r gweithgareddau yn y sector 
cymwys rydych yn ymgeisio amdano. Os ydych yn ymgeisio am fwy nag un, cofiwch 
gynnwys yr holl drosiant cymwys perthnasol. Disgrifir y sectorau cymwys yn y 
canllaw.                  

 
Pa effaith a gaiff y cyllid hwn ar y sector diwylliannol ehangach? 
Beth yw’r buddion cadarnhaol y byddai’r cyllid hwn yn eu sicrhau i’r Diwydiannau a 
diwylliant creadigol yng Nghymru? Er enghraifft disgrifiwch unrhyw wahaniaeth 
mewn effeithiau i gymunedau, prosiectau cydberthnasol, llesiant ac iechyd.             

 
Sut mae eich sefydliad yn cyfrannu at dwf economaidd? 
Disgrifiwch sut bydd y cyllid hwn yn effeithio ar eich cadwyni cyflenwi a’ch busnesau 
cydberthnasol, yr economi ehangach a masnachu trawsffiniol. I’r gwrthwyneb, 
disgrifiwch unrhyw effeithiau economaidd ehangach negyddol yn sgil peidio â chael 
cyllid.             

 

2.5 Cwestiynau Cyffredin am Geisiadau Creadigol 
 
A oes angen imi sicrhau arian cyfatebol? 
Nac oes, gall y gronfa gefnogi 100% o gostau cymwys.   
 
Nid oes gennyf gyfrifon archwiliedig – a fydd hyn yn broblem? 
Na fydd, os nad yw’r gyfraith yn gofyn eich bod yn darparu cyfrifon archwiliedig 
gallwn dderbyn cyfrifon rheoli.  
 
A ydy’r gronfa’n dyfarnu i’r cyntaf i’r felin? 
Nac ydy. Bydd pob cais yn cael ei asesu pan fydd y gronfa wedi cau felly bydd pawb 
yn cael ei drin yn gyfartal ni waeth pryd y cyflwynwyd y cais.             
 
Os byddaf yn llwyddiannus, pryd y caf fy nhalu? A fydd mewn ôl-daliad? 
Anfonir llythyr dyfarnu at yr ymgeiswyr llwyddiannus. Pan fydd hwn wedi’i 
ddychwelyd a’i lofnodi (yn electronig) gellir rhyddhau taliad a bydd gennych fel arfer 
ymhen 5-7 diwrnod gwaith. Talir y dyfarniad cyfan ymlaen llaw. 
 
Os wyf yn gerddor,  a allaf ymgeisio drwy’r gronfa hon? 
Ni allwn gefnogi ceisiadau gan artistiaid neu fandiau unigol, ond cysylltwch â Busnes 
Cymru i gael gwybod rhagor am gymorth i weithwyr llawrydd.           



26 
 

 
Rwy’n darparu cyfarpar ar gyfer gwyliau cerddoriaeth, a ydw i’n gymwys? 
Trowch at y canllawiau ar sectorau cymwys.         
 
A allaf ddefnyddio’r gronfa am welliannau angenrheidiol i leoliad?  
Bydd y Gronfa Adferiad Diwylliannol yn cefnogi costau refeniw yn unig. Nid yw 
costau y byddech yn eu cyfalafu yn eich cyfrifon yn gymwys am gymorth o’r Gronfa 
hon. Cewch gynnwys waith ar raddfa fechan o natur refeniw yn eich cais at ein 
hystyriaeth, a allai gynnwys costau fel seinglosio, uwchraddio systemau PA ac ati.                  
 
Rwy’n cynnal lle ymarfer yn bennaf, ond rwyf hefyd yn darparu cyfarpar i 
ddigwyddiadau. A oes angen imi ymgeisio ddwywaith? 
Nac oes. Ymgeisiwch o dan y maes sy’n ymdrin â mwyafrif eich masnachu a 
chysylltwch â ni ynghylch y costau eraill a gallwn drafod y ffordd orau o gynnwys y 
rheini mewn un cais.                     
 
Rwy’n gyhoeddwr ar-lein. A allaf ymgeisio? 
Gall cyhoeddwyr ar-lein ymgeisio am gyllid. Fodd bynnag, bydd angen ichi 
arddangos bod pandemig COVID-19 wedi effeithio’n andwyol ar eich gweithrediad.  
 
Rwy’n gyhoeddwr cylchgrawn. A allaf ymgeisio? 
Mae cyhoeddwyr cylchgrawn (naill ai ar sail tanysgrifiad hybrid neu am ddim ar y 
pwynt defnyddio ar-lein yn unig) yn gymwys i ymgeisio.   
 
Rwy’n Awdur, a allaf ymgeisio drwy’r gronfa hon? 
Ni allwn gefnogi ceisiadau gan unigolion, ond cysylltwch â Busnes Cymru i gael 
gwybod rhagor am gymorth i weithwyr llawrydd.                      
 
Rwy’n bapur newydd.  A allaf ymgeisio? 
Ni fwriedir i’r cynllun hwn gefnogi papurau newydd masnachol. Mae cyhoeddiadau 
nid-er-elw fel y Papurau Bro a sefydliadau tebyg yn gymwys i ymgeisio.                                           
 
Rwy’n gweithio’n llawrydd yn y diwydiant cyhoeddi. A allaf ymgeisio? 
Ni allwn gefnogi ceisiadau gan unigolion drwy’r gronfa hon, ond cysylltwch â Busnes 
Cymru i gael gwybod rhagor am gymorth i weithwyr llawrydd.                     
 
Rwy’n gweithio yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer ffilm a theledu yn yr un ffordd 
ag ôl-gynhyrchu ac effeithiau gweledol – a allaf ymgeisio? 
Na chewch, bu cynlluniau eraill ar waith gan gynnwys y Gronfa Cymorth 
Economaidd a chynlluniau ffyrlo Llywodraeth y DU yn ystod y cyfnod hwn. Mae 
cwmnïau effeithiau gweledol ac ôl-gynhyrchu yn destun oedi hirach yn eu 
hamserlenni am nad yw ffilmio wedi ailddechrau eto ar y lefelau arferol. Ceir oedi 
hefyd rhwng cynhyrchu ac ôl-gynhyrchu sy’n effeithio’n andwyol ar y cyfleoedd 
gwaith i’r cwmnïau hyn.  
 
Rwy’n weithiwr llawrydd sy’n gweithio i un o’r sefydliadau uchod. A allaf 
hawlio?                 
Ni allwn gefnogi unigolion drwy’r gronfa hon, ond cysylltwch â Busnes Cymru i gael 
gwybod rhagor am gymorth i weithwyr llawrydd.       
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A allaf ddefnyddio’r cyllid i ddatblygu llwyfan digidol newydd i wneud ein 
gweithrediad yn fwy effeithlon? 
Gallwch. Trowch at y costau cymwys yn y canllaw.       
 
A ydy sefydliadau sy’n cael eu hariannu’n rhannol gan y sector cyhoeddus yn 
gymwys?               
Ydyn. 
 

2.6 Canllaw Digwyddiadau 
 
Rhaid bod ymgeiswyr: 
 

 yn gallu dangos hanes (o fewn y tair blynedd ddiwethaf) o drefnu digwyddiadau 
diwylliannol, chwaraeon neu fusnes sy’n gymdeithasol, diwylliannol neu 
economaidd arwyddocaol i Gymru, yn unol â strategaeth a gyhoeddwyd a meini 
prawf cyllido Digwyddiadau Cymru a Nodau Llesiant Llywodraeth Cymru, neu 
ymwneud yn gyfan gwbl, neu’n bennaf, â darparu cymorth technegol i gyflenwi 
digwyddiadau felly. Rhaid mai trefnu, llwyfannu a chyflenwi digwyddiadau, neu 
gyflenwi i ddigwyddiadau, yw prif ffynhonnell incwm y busnes                  

 yn cyflogi 250 ar y mwyaf (gan gynnwys staff rhan-amser a thymhorol) ac yn 
gallu profi bod yr isafswm cyflog cenedlaethol yn cael ei dalu i’r cyflogeion a bod 
gweithwyr llawrydd yn cael o leiaf lleiafswm y ffi a gytunwyd gyda’r undeb llafur 
neu gymdeithas broffesiynol berthnasol         

 yn gweithio/yn defnyddio swyddfa gofrestredig, ac yn gweithredu’n gyfan gwbl 
neu’n bennaf yng Nghymru 

 heb ddiffygdalu unrhyw gytundeb ariannol na bod ag unrhyw ofynion gorddyledus 
ar unrhyw gyllid arall gyda Llywodraeth Cymru            

 wedi gweld gostyngiad sylweddol mewn trosiant ers 1 Mawrth 2020 o ganlyniad 
i'r pandemig. 

 
Mae ceisiadau ar agor i’r 

 hunangyflogedig (drwy gwmni cyfyngedig neu fel unig fasnachwr)  

 busnesau a gyfansoddwyd yn ffurfiol yn un o’r canlynol:  

 Cwmni Cyfyngedig trwy Warant   

 elusen gofrestredig (gan gynnwys ymddiriedolaethau elusennol) 

 Sefydliad Corfforedig Elusennol (CIO) 

 Cwmni Buddiannau Cymunedol (CIC) 

 Cwmni Cyfyngedig trwy Gyfranddaliadau (gweler y meini prawf budd cyhoeddus 
isod)                

 Cymdeithas Anghorfforedig     

 Partneriaeth, gan gynnwys Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig                     
ac 

 sy’n gallu cyflwyno o leiaf blwyddyn o ddatganiadau ariannol llawn wedi’u 
hardystio neu archwilio’n annibynnol ond heb fod angen cofrestru ar gyfer TAW 
os yw cyfanswm y trosiant islaw’r trothwy cofrestru                      

 sydd â chyfrif banc yn y DU yn enw’r busnes 
 
Costau Cymwys: 
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 Cyflogau staff, cyflogaeth lawrydd,  

 Costau gweithredu craidd ar gyfer llwyfannu a chyflenwi digwyddiadau yng 
Nghymru, neu i ddigwyddiadau yng Nghymru, fel y diffinnir yn y cymhwyster 
ymgeisio. (Bydd gofyn ichi ddarparu 3 anfoneb sampl, sy’n cyfeirio at y 
digwyddiadau hynny). Rhoir rhai enghreifftiau o gostau cymwys isod, ond 
cysylltwch â ni yn CronfaAdferiadDiwylliannolCymru@llyw.cymru os hoffech holi 
a ydy eich costau penodol chi’n gymwys.    
       

 Clyweled a Thechnoleg        

 Llwyfannu a seddi dros dro   

 Llogi neu storio cyfarpar  

 Cyfleustodau digwyddiad dros dro 

 Diogelwch 

 Atebion achredu        

 Tocynnau  
 

 Colli incwm oherwydd llai o ymwelwyr, neu lai o waith oherwydd effaith Covid-19, 
i’r graddau bod hyn yn cyfrannu at gostau hollbwysig busnes, ond nid lle byddai’r 
incwm hwn yn arwain at elw dros ben.                 

 Camau i helpu i adfer wedi effaith economaidd pandemig Covid-19, a pharhau’n 
ariannol gynaliadwy, gan gynnwys unrhyw gostau ymlaen llaw i baratoi i 
ailddechrau gweithgareddau a fydd yn sbarduno incwm yn y dyfodol fel 
marchnata a hyrwyddo masnachol neu flaendaliadau i logi cyfarpar llwyfannu       

 Costau i brynu cyfarpar TG hanfodol, neu gostau cysylltedd, i gefnogi 
gweithgareddau digidol er mwyn i’ch busnes ryngweithio â’ch cyfranogwyr, 
cynulleidfaoedd neu gwsmeriaid a chostau hyfforddi staff cysylltiedig  

 Costau i ad-drefnu gweithrediadau busnes a chefnogi newidiadau i lywodraethu a 
staffio i helpu i ddiogelu dyfodol y busnes ar gyfer y tymor hir (er enghraifft 
cynllunio busnes, ailstrwythuro) neu i gefnogi addasiadau penodol er mwyn 
dychwelyd i’r gwaith       

 Camau i sicrhau cydymffurfio â rheolau cadw pellter cymdeithasol neu ofynion 
iechyd cyhoeddus eraill sy’n berthynol i Covid. Gallai hyn gynnwys staff 
ychwanegol i helpu i reoli ciwiau, hyfforddiant, gweithredu dulliau talu digyffwrdd, 
neu strwythurau dros dro i helpu i reoli ymwelwyr, e.e. llochesau ar gyfer ciwiau 
neu doiledau ychwanegol a/neu gostau hyfforddiant cysylltiedig, neu gyngor gan 
weithwyr proffesiynol, er enghraifft ar risg, diogelwch, sut i gefnogi staff neu ar 
fodelau busnes newydd              

 
Costau anghymwys: 
 

 Costau cyfalaf – nid yw costau y byddech yn eu cyfalafu yn eich cyfrifon yn 
gymwys am gymorth o’r Gronfa hon. Efallai bydd gwaith ar raddfa fechan o natur 
refeniw yn cael ei ystyried.             

 Dyled hanesyddol sylweddol (cyn 1 Mawrth 2020) 

 Costau sydd eisoes wedi’u talu, neu yr ymgeisiwyd eisoes amdanynt, o fesurau 
cymorth eraill Llywodraeth Cymru neu’r DU, er enghraifft, y Cynllun Cadw Swyddi 
neu’r Gronfa Cadernid Economaidd           

 Unrhyw beth sy’n groes i ddeddfwriaeth neu gyngor Llywodraeth Cymru ar Covid-
19  

mailto:CronfaAdferiadDiwylliannolCymru@llyw.cymru


29 
 

 Gweithgareddau digwyddiadau newydd (anelir y gronfa hon at gefnogi 
digwyddiadau presennol a busnesau perthynol sy’n wynebu anawsterau o 
ganlyniad uniongyrchol i Covid-19). Mae cynllun cyllid presennol, ar wahân ar 
gael ar gyfer ceisiadau digwyddiadau newydd sydd ar gael yma. 

 
Sut byddwn ni’n asesu eich cais? 

 
Byddwn yn gwerthuso pob cais sy’n bodloni’r meini prawf hanfodol ar sail ei 
deilyngdod ac yn pennu lefel y grant i’w gynnig drwy ystyried lefel y risg ariannol sy’n 
eich wynebu a’r effaith y byddai colli eich sefydliad yn ei chael ar y diwydiant 
digwyddiadau a’r sector diwylliant ehangach. Byddwn hefyd yn ystyried a yw eich 
cynlluniau a lefel risg yn gymesur â swm y cyllid yr ydych yn ymgeisio amdano.                                           

 
Rhoir blaenoriaeth i geisiadau sy’n gwneud cyfraniad sylweddol at y diwydiant 
digwyddiadau yng Nghymru yn ogystal ag at economi a/neu lesiant diwylliannol a 
chorfforol Cymru.          

 
Ar gyfer ymgeiswyr sy’n gofyn am fwy na £10,000, bydd eich cais yn cael ei 
asesu gan ddefnyddio’r cwestiynau canlynol: 

 
I’n helpu i asesu eich cais, gofynnwn ichi gynnwys gwybodaeth i’n helpu i ddeall rôl 
eich sefydliad digwyddiadau a’r cyfraniad a wna at gefnogi’r sector digwyddiadau 
yng Nghymru gan gynnwys:                                
 
Pa ganran yw honno o gyfanswm eich trosiant sy'n deillio o'r sector cymwys? 
Y ganran o’ch trosiant sy’n deillio o waith yn y sector digwyddiadau yng Nghymru, 
neu gyda’r sector hwnnw. 
 
Nodwch sut mae'ch sefydliad yn cyfrannu at dwf economaidd? 
Sut mae eich digwyddiad neu sefydliad yn cyfrannu at dwf economaidd y sector 
digwyddiadau yng Nghymru e.e. drwy ddefnyddio cadwyni cyflenwi lleol. 

 
Ydych chi'n gwyod faint oedd yn ymwelwyr rhyngwladol? 
Nifer yr ymwelwyr rhyngwladol a ddenir i Gymru gan eich digwyddiad (neu’r 
digwyddiad/au a gefnogir gan eich sefydliad). At ddibenion Digwyddiadau, diffinnir 
mai rhyngwladol yw’r tu allan i Gymru, felly byddai’n cynnwys ymwelwyr o rannau 
eraill o’r DU. 

 
Dywedwch wrthym sut mae'ch sefydliad yn cyfrannu at fywyd diwylliannmol 
yng Nghymru? 
Sut mae eich digwyddiad neu sefydliad yn cyfrannu at fywyd diwylliannol ac egnïol 
yng Nghymru a/neu’n hyrwyddo diwylliant Cymru i ymwelwyr allanol.  

 
Dywedwch wrthym am eich hanes o ehangu cyfranogiad, yn enwedig ymysg 
grwpiau demograffig sy'n cymryd llai o ran mewn diwylliant a gyllidir yn 
gyhoeddus fel arfer? 
Sut mae eich digwyddiad (neu’r digwyddiad/au a gefnogwch) yn helpu i ehangu 
cyfranogiad, yn enwedig ymhlith grwpiau demograffig sy’n hanesyddol wedi 
ymgysylltu llai â diwylliant a gweithgarwch a ariennir yn gyhoeddus 
 

https://llyw.cymru/twristiaeth-digwyddiadau-mawr?_ga=2.223628571.1420653333.1600078627-891235005.1560861897
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Rhagor o wybodaeth 
 
Sicrhewch eich bod wedi darllen, deall a derbyn y 'Nodiadau Canllaw', y 'Telerau ac 
Amodau', y 'Contract Diwylliannol' a’r 'Hysbysiad Preifatrwydd' cyn i chi ddechrau'r cais. 
 

 Dolen i Nodiadau Canllaw Cronfa Adferiad Diwylliannol Cymru - 

https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-adferiad-diwylliannol-cymru 

 Dolen i’r Telerau ac Amodau - https://businesswales.gov.wales/cy/cronfa-adferiad-
diwylliannol-cymru 

 Dolen i’r Contract Diwylliannol - https://businesswales.gov.wales/cy/llywodraeth-
cymru-wybodaeth-ychwanegol-am-y-contract-diwylliannol   

 Dolen i’r Hysbysiad Preifatrwydd - https://businesswales.gov.wales/cy/hysbysiad-
preifatrwydd-grantiau-cronfa-adfer-ddiwylliannol-llywodraeth-cymru   

 Dolen i Ganllawiau Adferiad Lleoliadau Diwylliant a Threftadaeth- 

https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-
gyfer-dychwelyd-yn-raddol-html   

 Dolen i Ganllawiau Adferiad y Diwydiannau Creadigol - https://llyw.cymru/y-
diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-0   

 Dolen i Ganllawiau Adferiad Busnesau Twristiaeth a Lletygarwch - 
https://llyw.cymru/busnesau-twristiaeth-lletygarwch-canllawiau-i-ailagor-yn-raddol   
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https://businesswales.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd-grantiau-cronfa-adfer-ddiwylliannol-llywodraeth-cymru
https://businesswales.gov.wales/cy/hysbysiad-preifatrwydd-grantiau-cronfa-adfer-ddiwylliannol-llywodraeth-cymru
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-html
https://llyw.cymru/cyrchfannau-lleoliadau-diwylliant-threftadaeth-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-html
https://llyw.cymru/y-diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-0
https://llyw.cymru/y-diwydiannau-creadigol-canllawiau-ar-gyfer-dychwelyd-yn-raddol-0
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