
 

 

Cronfa Gyfalaf Cerddoriaeth (MCF) – Cwestiynau Cyffredin 

 

Sut ydw i'n gwneud cais? 

Anfonwch e-bost atom yn CreativeWalesFundingSupport@gov.wales neu 

CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru a byddwn yn anfon ffurflen ynghyd â 

nodiadau canllaw ar eich cyfer. 

 

Ai cais yn unig ydyw neu a oes angen gwybodaeth ychwanegol arnoch? 

Bydd angen copi o'ch cyfrifon diweddaraf a chopi o'r dyfynbris ar gyfer y prosiect 

hefyd. Mae hyn er mwyn i ni allu dangos tystiolaeth o'r angen am gymorth ariannol. 

 

Faint alla i wneud cais amdano? 

Hyd at £10,000 fesul busnes gan gynnwys TAW. 

 

A oes angen ei ad-dalu? 

Na, arian grant yw'r cymorth. 

 

Pa fath o bethau y gallaf eu gwneud gyda'r arian? 

Unrhyw beth sy'n gwella'r profiad "cwsmer"; felly unrhyw beth o brynu offer sain neu 

ddesg gymysgu i wella tapiau y bar i osod deunydd atal sŵn yn eich ardal ymarfer. 

Os nad ydych yn siŵr a fyddai eich cynlluniau'n gymwys, rhowch wybod i ni beth 

rydych am ei wneud a byddwn yn gwneud ein gorau i ddarparu ar ei gyfer. 

 

A fyddaf yn cael fy nhalu ymlaen llaw neu ar ddiwedd y prosiect? 

Bydd hyn yn dibynnu ar yr angen, y bydd angen i chi ddangos tystiolaeth yn eich 

cais. Os oes angen y grant arnoch ymlaen llaw, bydd angen i chi roi manylion pam.  
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A oes angen i mi fod yn berchennog busnes i wneud cais? 

Na ond mae angen i chi fod yn fusnes/unigolyn sy'n rhedeg y busnes o ddydd i 

ddydd. Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni a byddwn yn cadarnhau ar eich rhan. 

 

Rwy'n hyrwyddwr, alla i wneud cais i hyrwyddo sioeau mewn lleoliadau 

cerddoriaeth llawr gwlad? 

Nid ar hyn o bryd ond gall busnesau wneud cais am brosiect partneriaeth gyda 

hyrwyddwr os yw'n cyd-fynd â meini prawf y prosiect. 

 

Pa mor hir fydd yn ei gymryd i wybod a ydw i'n llwyddiannus? 

Ein nod yw rhoi yr arian erbyn 21 Ionawr 2022. 

 

Pryd alla i wneud cais? 

Mae ceisiadau'n agor ar 1 Rhagfyr 2021 ac mae’n rhaid eu cyflwyno erbyn canol 

dydd ar 17 Rhagfyr 2021. 

 

Pwy ydw i'n eu holi os oes gennyf gwestiynau am y cais? 

Cysylltwch â ni ar CymorthAriannuCymruGreadigol@llyw.cymru neu 

CreativeWalesFundingSupport@gov.wales a byddwn yn sicrhau bod un o'n tîm 

cerddoriaeth yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

 

Beth sy'n digwydd yn ystod y 'prosiect', a fydd cefnogaeth barhaus? 

Bydd, bydd aelod o'r tîm cerddoriaeth ar gael drwy gydol y prosiect i'ch cynorthwyo 

sut bynnag y gallwn. 

 

Os byddaf yn aflwyddiannus, a fyddaf yn cael adborth ac a allaf ailymgeisio? 

Cewch. Ein bwriad yw trafod y rhesymau dros geisiadau aflwyddiannus gyda'r nod o 

allu gwneud cais eto am alwadau yn y dyfodol. 

 

Os byddaf yn llwyddiannus, a allaf wneud cais eto am brosiect gwahanol? 

Nid yn ystod y rownd bresennol sy'n rhedeg tan 31 Mawrth 2022. Fodd bynnag, os 

yw'n amlwg bod angen buddsoddiadau pellach, caiff hyn ei ystyried fel rhan o'r 

penderfyniad i ymestyn y gronfa y tu hwnt i'r dyddiad hwnnw. 
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Beth yw'r 'Contract Economaidd / Diwylliannol'? 

Mae'r Contract Economaidd / Diwylliannol yn rhan o ddull 'rhywbeth am rywbeth' 

Llywodraeth Cymru o gefnogi busnesau yng Nghymru fel y'i cyflwynwyd yn "Ffyniant 

i Bawb - Cynllun Gweithredu Economaidd". Fe'i cynlluniwyd i alluogi Llywodraeth 

Cymru i ddatblygu perthynas newydd a chryfach gyda sefydliadau ac i sbarduno twf 

cynhwysol ac ymddygiad cyfrifol, gan gynnwys cynyddu argaeledd gwaith teg, twf 

gwyrdd a gwrthsefyll yr hinsawdd. Mae'n golygu bod cwmnïau sy'n cael cymorth yn 

ymrwymo i rywbeth ar gyfer rhywbeth sy'n seiliedig ar egwyddorion cydweithredu. 

 

Sut fydd y Contract Economaidd / Diwylliannol yn gweithio'n ymarferol ar gyfer 

yr MCF?  

Os gwneir cynnig grant i chi drwy'r MCF, gofynnir i chi ymrwymo i egwyddorion 

Contract Economaidd / Diwylliannol Llywodraeth Cymru. Y rhain yw: 

• cryfder economaidd a hyblygrwydd - Sefydliadau sy'n adeiladu busnesau gwell 

cryfach, yn gwrthsefyll ac yn hyblyg i newidiadau mewn amodau economaidd a'r 

farchnad.  Sefydliadau sy'n barod i dyfu'n gynaliadwy a meithrin cysylltiadau 

cydweithredol cryf. 

• gwaith teg – Sefydliadau lle mae gweithwyr yn cael eu gwobrwyo, eu clywed a'u 

cynrychioli'n deg, yn ddiogel ac yn gallu datblygu mewn amgylchedd iach a 

chynhwysol lle mae hawliau'n cael eu parchu. Mae mynd i'r afael ag 

anghydraddoldeb a hyrwyddo cydraddoldeb a chynhwysiant ar gyfer pob grŵp 

gwarchodedig yn rhan annatod o hyn. 

• hyrwyddo lles – Sefydliadau sy'n ymrwymedig ac yn cymryd camau rhagweithiol i 

hyrwyddo lles pobl, er enghraifft drwy sicrhau gweithlu iachach, cyfrannu at greu 

cymunedau cydlynol a hyrwyddo a diogelu ein diwylliant bywiog, ein treftadaeth a'r 

Iaith Gymraeg, gan annog pobl i gymryd rhan yn y celfyddydau. 

• carbon isel a gwrthsefyll yr hinsawdd - Sefydliadau sy'n fusnesau carbon isel ac yn 

gallu gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd, yn cymryd camau cadarnhaol i leihau a 

gostwng allyriadau, gwrthsefyll ac ymateb i'r bygythiadau a'r cyfleoedd o effeithiau 

newid yn yr hinsawdd drwy addasu arferion busnes ar gyfer y dyfodol. 

Gofynnir i sefydliadau ddarparu gwybodaeth am sut y maent yn gweithredu yn unol 

ag egwyddorion y Contract Economaidd / Diwylliannol fel rhan o wiriadau ar ôl 

dyfarnu. 

 


