
Grant Rhwystrau rhag Dechrau 
Busnes ar gyfer pobl dros 25 oed 
Ffurflen Mynegi Diddordeb 

Diben y grant yw galluogi unigolion sy’n economaidd anweithgar ac unigolion di-waith sydd dros 25 oed i 
ddechrau busnes yng Nghymru, a bydd yn targedu unigolion sy'n wynebu rhwystrau rhag dechrau busnes a'r 
farchnad gyflogaeth yn benodol.  Bydd y grant hwn yn ychwanegol i'r gefnogaeth arall sydd ar gael i fusnesau 
newydd drwy Busnes Cymru.  Ar gyfer unigolion sy'n iau na 25 oed, cyfeiriwch at y Grant Dechrau Busnes 
ar gyfer Pobl Ifanc 

Er mwyn dechrau'r broses ymgeisio, bydd gofyn i chi gwblhau'r Ffurflen Mynegi Diddordeb ganlynol.  Dylid 
anfon ffurflenni wedi'u cwblhau drwy e-bost i Barriers2SUG@BusinessWales.org 

Mynegiad o Ddiddordeb 
Enw Llawn (gan gynnwys teitl): 

Rhif Ffôn Cyswllt: 

Cyfeiriad: 

Awdurdod Lleol: 
Cyfeiriad e-bost: 

Mae gennyf ddiddordeb mewn gwneud cais am y grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer 
pobl dros 25 oed: Oes Nac oes 

A ydych chi wedi cael cymorth gan Busnes Cymru yn y gorffennol:    Do  Naddo 

Trosolwg o'r syniad busnes posibl: 

Nid wyf mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant: Ydw    Nac ydw 

Nod cynllun Cyflogadwyedd a Sgiliau Llywodraeth Cymru yw cyflawni marchnad lafur deg a chyfiawn yng Nghymru. I 
greu Cymru sy'n decach, cymdeithas sy'n galluogi pobl i gyflawni eu potensial, waeth beth yw eu cefndir neu 
amgylchiadau, a gweithlu cynhwysfawr sy'n adlewyrchu cymdeithas a'n cymunedau.  

Bydd cymorth a grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes yn targedu'r holl gymunedau ac yn estyn allan i unigolion heb 
gynrychiolaeth ddigonol yn y farchnad lafur.  Mae hyn yn cynnwys Menywod, pobl Ddu ac Asiaidd a Lleiafrifoedd 
Ethnig (gan gynnwys mudwyr) a phobl anabl ac unigolion sydd ag anableddau dysgu, (unigolion sy'n ystyried eu 
hunain i fod yn berson anabl oherwydd y rhwystrau sy'n eu hatal rhag cymryd rhan lawn ym mhob agwedd ar fywyd. 
Gall y rhwystrau hyn fod oherwydd agwedd pobl eraill, yr amgylchedd ffisegol neu rwystrau sefydliadol).  
Nodwch a yw hyn yn berthnasol i chi: 

Ydy Nac ydy 
Mae'n well 

gennyf beidio â 
dweud 

Anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar 
allu i weithio 

Du, Asiaidd a Lleiafrif Ethnig 

Benyw 

Os felly, nodw ch y manylion: 

Rwy'n economaidd anweithgar neu’n ddi-waith ar hyn o bryd:   Ydw  Nac ydw 

Cod Post: 

https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy/grant-dechrau-busnes-pobl-ifanc
https://businesswales.gov.wales/bigideas/cy/grant-dechrau-busnes-pobl-ifanc
mailto:Barriers2SUG@BusinessWales.org
https://llyw.cymru/sites/default/files/publications/2022-05/cymru-gryfach-decach-a-gwyrddach-cynllun-cyflogadwyedd-a-sgiliau0.pdf


Grant Rhwystrau rhag Dechrau 
Busnes ar gyfer pobl dros 25 oed 
Ffurflen Mynegi Diddordeb 

Nodwch a ydych yn cytuno â'r datganiadau canlynol: 

Rwy'n cytuno i: 

Ydw Nac 
ydw 

Cofrestru â gwasanaeth Busnes Cymru a chael cefnogaeth gan Gynghorydd 
Busnes drwy gydol y broses cyn dechrau a'r broses ymgeisio 

Cofrestru ar gyfer Addewid Twf Gwyrdd Busnes Cymru a'r Addewid Cydraddoldeb.  

Ymgysylltu â gwasanaeth Busnes Cymru ar ôl cael y grant 

Rwy'n deall bod grant hyd at £2,000 ar gael i helpu unigolion i oresgyn rhwystrau 
rhag dechrau busnes yng Nghymru. 

Ydw      Nac ydw 

Rwyf wedi darllen canllawiau'r grant Rhwystrau rhag Dechrau Busnes ar gyfer 
pobl dros 25 oed, gan gynnwys y telerau ac amodau a'r hysbysiad preifatrwydd, 
ac rwy'n credu fy mod yn gymwys i wneud cais. 

Ydw      Nac ydw 

 

Llofnodwyd: Dyddiad: 

Enw: 
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