
Y Gronfa Cadernid Economaidd (ERF)  

Cwestiynau Cyffredin 

 

Beth yw diben y pecyn ariannu?  

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn darparu cymorth ar ffurf grantiau arian parod i fusnesau, mentrau cymdeithasol ac 

elusennau, a busnesau cadwyn gyflenwi gysylltiedig mewn sectorau lletygarwch, hamdden ac atyniadau a'u cadwyni cyflenwi sydd 

wedi cael eu heffeithio yn negyddol o ganlyniad i gyfyngiadau parhaus ar COVID-19. Bydd y grantiau'n helpu i dalu costau gweithredu 

(ac eithrio cyflogau staff) ar gyfer y cyfnod 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. 

Pwy sy'n gallu gwneud cais? 

Bydd y Gronfa Cadernid Economaidd yn cefnogi busnesau sydd naill ai : 

a) Effeithiwyd ar fusnesau rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022 a daeth i ben gan reoliadau o 26 Rhagfyr 2021. 

b) Gofod Digwyddiadau ac atyniadau a effeithiwyd yn sylweddol rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. 

c) Busnesau eraill sydd â mwy na 50% o effaith ar drosiant rhwng 13 Rhagfyr 2021 a 14 Chwefror 2022. 

 

- Ac (yn berthnasol i bawb): 

 

 Wedi cael effaith sylweddol drwy lai o drosiant o 50% neu fwy rhwng mis Rhagfyr 2021 a mis Chwefror 2022 o'i gymharu â 

mis Rhagfyr 2019 a mis Chwefror 2020. 

 

 

Beth yw nodau allweddol y cymorth sydd ar gael?  



Y nodau allweddol yw cefnogi busnesau i dalu eu costau gweithredu sy'n cefnogi busnesau i oroesi a diogelu swyddi. Fel amod 

ariannu, bydd disgwyl i chi ddiogelu'r swyddi am o leiaf 3 mis.  

 

 

Sut y caiff y cyllid ei ddarparu?   

Ar gyfer busnesau sy'n ymgeisio sydd â throsiant blynyddol dros £85k, bydd y cyllid yn cael ei ddarparu drwy gais ar-lein a'i weinyddu 

drwy Lywodraeth Cymru. 

 

Am faint alla i wneud cais? 

Ar gyfer busnesau cymwys, bydd y pecyn cymorth yn darparu'r dyfarniadau grant canlynol yn seiliedig ar nifer y Swyddi Cyfwerth ag 

Amser Llawn : 

 

 

FTE / Type  
Unrhyw fusnes 
sydd ar gau gan 

reoliad 
Symiau Grant 

Sefydlog (i 
gwmpasu cyfnod o 
13 Rhagfyr 2021 – 
14 Chwefror 2022) 

 
 

Gofod 
Digwyddiadau ac 
atyniadau sydd ar 
agor ond sy'n profi 
trosiant is   
Symiau Grant 
Sefydlog (i gwmpasu 
cyfnod o 13 Rhagfyr 
2021 – 14 Chwefror 
2022) 
 

Busnes arall sydd ar 
agor ond sy'n profi 
trosiant is  
Symiau Grant Sefydlog (i 
gwmpasu cyfnod o 13 
Rhagfyr 2021 – 14 
Chwefror 2022) 
 



1-3 £5000 £3500 £2500 

4-9 £10000 £7000 £5000 

10-49 £15000 £12000 £7500 

50-99 £20000 £15000 £10000 

100+ £25000 £20000 £15000 

 

 

 
Rwy'n fusnes gyda rhan o'm busnes yn gorfod aros ar gau, a allaf wneud cais am y wobr uchaf? 
 
Os mai dim ond cyfran o'r busnes sydd ar gau (er enghraifft bar sydd hefyd â clwb nos ynghlwm, neu asiant teithio nad yw ond yn 
gallu cynnig opsiynau teithio cyfyngedig), byddwch yn gymwys ar gyfer y categori "busnes arall sydd ag effaith mwy na 60% cyn 
belled â'ch bod yn bodloni'r meini prawf cymhwysedd eraill. 
 

Rwy'n fusnes yn y diwydiant lletygarwch neu hamdden nad oes ganddo drosiant o dros £85,000, a allaf wneud cais o hyd? 

Darperir cyllid ar gyfer y busnesau hyn drwy'r cynllun Ardrethi Annomestig a weithredir gan yr Awdurdodau Lleol os ydynt yn talu 

ardrethi busnes. Bydd cofrestru ar gyfer y cynllun hwn yn agor ar 13 Ionawr 2022 ac yn parhau ar agor am bythefnos lawn. 

 

Yn ogystal â hyn, bydd awdurdodau lleol yn darparu cronfa ddewisol drwy broses ymgeisio fer ar gyfer y busnesau hynny sy'n unig 

fasnachwyr, gweithwyr llawrydd a gyrwyr tacsis a fydd yn gallu gwneud cais am £1,000 a busnesau y bydd pobl sy'n gweithio ond 

nad ydynt yn talu ardrethi busnes yn gallu gwneud cais am £2,000. 



 

Pryd alla i wneud cais?  

Bydd ceisiadau ar agor yn yr wythnos sy'n dechrau ar 17 Ionawr 2022 ar gyfer busnesau sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd ac 

sydd â throsiant o dros £85k y flwyddyn. 

 

Beth yw'r dyddiad cau ar gyfer ceisiadau?  

Bydd y ceisiadau ar agor am bythefnos. 

 

Pa gyfnod y bydd y cyllid yn ei gwmpasu?  

Bydd y cyllid yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 13 Rhagfyr 2021 i 14 Chwefror 2022  

 

Pa gyfnod o amser sydd ei angen arnaf i ddangos fy mod wedi cael gostyngiad o 50% mewn trosiant? 

Dylai'r gostyngiad mewn trosiant fod o'i gymharu â'r un cyfnod amser yn 2019 / 2020 (Rhagfyr 2019 a Ionawr 2020 ), neu os ydych 

yn fusnes newydd a ddechreuodd fasnachu ar ôl y dyddiad hwnnw yna cyfnod o 2 fis cymharol gymaradwy lle caniatawyd 

masnachu.  

I wneud y cais bydd angen i chi amcangyfrif y gostyngiad yn y trosiant ar gyfer y cyfnod hyd at 14 Chwefror 2022. i gyfrifo'r 

gostyngiad disgwyliedig mewn trosiant, a bydd yn ofynnol iddo ddarparu tystiolaeth fel derbyniadau TAW fel rhan o'r broses monitro 

grantiau. 

Rwy'n asiant teithio na all fasnachu'n llawn oherwydd cyfyngiadau teithio, pa gategori ddylwn i wneud cais oddi tano? 

 

Nid yw cyfyngiadau'n atal asiantau teithio rhag masnachu er bod yr amodau masnachu yn anodd iawn. Os yw eich trosiant ar gyfer 

y cyfnod wedi gostwng mwy na 50% dylech ddewis y categori "Busnesau Eraill" yn eich ceisiadau. 



 

Rwy'n fusnes sy'n cael ei effeithio gan y cyfyngiadau gan nad wyf yn gallu agor yn llawn dan do, ond nid wyf yn siŵr a fydd 

y gostyngiad mewn trosiant yn 50%, a ddylwn i barhau i fod yn berthnasol? 

 

Dim ond os ydych yn hyderus y bydd eich trosiant yn gostwng dros cyfnod 13 Rhagfyr 2021 i 14 Chwefror 2022  y dylech wneud 

cais, a dylech egluro'n glir y rhesymeg dros hyn yn y ffurflen gais yn y cwestiynau "Sut mae'r cyfyngiadau wedi effeithio ar eich 

busnes".  

 

Os deuir o hyd iddo wedyn nad yw'r wybodaeth yn gywir yna gall Llywodraeth Cymru adennill unrhyw arian a ddyfernwyd i'r busnes. 

 

Pa wybodaeth fydd ei hangen arnaf i gwblhau'r Cais? 

Ar dudalen olaf y gwiriwr, mae rhestr o wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau'r cais; mae hyn yn cynnwys: 

 Rhif cofrestru TAW (os yn berthnasol) 

 Rhif Cofrestru'r Cwmni neu Rif y Comisiwn Elusennau (os yn berthnasol):  

 Y Sector mae'r busnes yn gweithio ynddo 

 Nifer y Staff (cyfrif pennau a nifer y staff Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE)), gan gynnwys y rhai ar ffyrlo 

 Trosiant Blynyddol 

 Manylion cyfrif banc – Banc, cod didoli a rhif y cyfrif (sicrhewch fod y manylion hyn yn gywir neu bydd yn oedi unrhyw daliad) 

 Y cronfeydd cymorth COVID-19 rydych chi wedi gwneud cais amdanynt neu wedi cael eich derbyn ar eu cyfer. 

 



 

Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Cyfrif Pennau ac FTE ar gyfer Staff? 

Cyfrif pennau yw nifer y bobl sy'n cael eu cyflogi drwy PAYE. 

FTE yw nifer y staff llawn amser sy'n gweithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Os yw aelod o staff yn gweithio llai na 30 awr, dylech ei gyfrif 

fel gweithiwr rhan-amser, felly 0.5 o swydd. Os yw'r swydd yn llai na 15 awr yr wythnos dylech dalgrwn yr oriau i wneud 30 fel un 

FTE. 

Enghraifft – Mae busnes yn cyflogi 16 o staff, gyda 10 ohonynt yn gweithio 36 awr yr wythnos a 6 yn gweithio 18 awr yr wythnos. Y 

cyfrif pennau yw 16, a'r FTE yw 13 gan fod y 6 aelod o staff yn 0.5 yr un. 

 

Pa grantiau sydd wedi’u cynnwys mewn cyfanswn o’r holl Grantiau a dderbyniwyd yn ystod y 12 mis diwethaf na allant fod 

yn fwy na 100% o’r trosiant cyffredinol ar gyfer yr un cyfnod? 

Ni all cais dderbyn mwy o gymorth grant o'r gwahanol gynlluniau a restrir isod yn y flwyddyn ariannol hon nag a drodd drosodd yn y 

flwyddyn ariannol lawn ddiwethaf, nac amcangyfrif cyfrannol ar gyfer y busnesau newydd hynny nad ydynt yn cyfrif blynyddoedd 

llawn. 

Cynlluniau sy'n ffurfio cyfanswm y cymorth grant: 

Gronfa ERF Cam 1 

Gronfa ERF Cam 2 

Gronfa ERF Cam 3 

Grant Ardrethi Annomestig 

Grant Dewisol Ardrethi Annomestig  

Cynllun Cydnerthedd Swyddi 

Grant Cyfnod Atal Byr Ardrethi Annomestig  



Grant Dewisol Ardrethi Annomestig 

Gronfa ERF Mai / Mehefin 

Gronfa ERF Gorfennaf / Awst 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol Cymru 1 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol Cymru 2 

Cronfa Adfer Diwylliannol 

Cronfa'r Trydydd Sector 

Cronfeydd Chwaraeon Cymru 

 

Os byddaf yn llwyddiannus, pryd fydda i'n cael y cyllid?  

Bydd penderfyniadau ar geisiadau yn cael eu gwneud yn barhaus unwaith y bydd y gronfa ar agor; y bwriad yw gwneud 

penderfyniadau o fewn 6 wythnos i ddyddiad cau'r gronfa. 

 

Dw i eisoes wedi cael arian naill ai gan Gronfa Cadernid Economaidd Llywodraeth Cymru, y Grant Ardrethi Annomestig, 

Cronfa Adfer Ddiwylliannol, 

y Gronfa i Fusnesau dan Gyfyngiadau neu gronfeydd grant eraill Llywodraeth Cymru; a allaf wneud cais o hyd? 

Oes, gallwch wneud cais o hyd, ond gellir ystyried y grant hwn os bydd cyllid pellach ar gael yn y dyfodol. 

 

A oes angen arian cyfatebol?  

Nac oes, cronfa argyfwng yw hon sydd â'i bwriad yw helpu eich busnes i oroesi a diogelu swyddi. 



 

A oes angen i mi ddarparu cyfrifon busnes?  

Na. 

 

Mae gennyf gyfrifydd / ymgynghorydd sy'n gwneud fy holl weinyddiaeth, a allant wneud cais ar fy rhan? 

Na, rhaid i berchennog / cyfarwyddwr cofrestredig y busnes wneud y cais fel pan fyddwch yn llofnodi'r datganiadau ar y ffurflen, 

datganiad cyfreithiol gan y perchennog yw hwn. Bydd unrhyw geisiadau a wneir gan unrhyw un heblaw'r Perchennog neu 

gyfarwyddwyr cofrestredig yn cael eu gwrthod. 

 

Beth yw'r Contract Economaidd?  

Mae'r Contract Economaidd yn rhan o "Ffyniant i Bawb - Y Cynllun Gweithredu ar yr Economi” Llywodraeth Cymru. Fe'i crëwyd i 

alluogi Llywodraeth Cymru i ddatblygu perthynas newydd a chryfach gyda sefydliadau ac i sbarduno twf cynhwysol ac ymddygiadau 

busnes cyfrifol, gan gynnwys cynyddu argaeledd gwaith teg, twf gwyrdd a gwrthsefyll y newid yn yr hinsawdd. Mae'n golygu bod 

cwmnïau sy'n cael cymorth yn ymrwymo i ddull rhywbeth am rywbeth sy'n seiliedig yn gadarn ar egwyddorion cydweithredu. 

 

A fydd y gronfa hon yn talu costau diswyddo?   

Na fydd. mae'r gronfa wedi'i bwriadu fel modd i fusnesau / sefydliadau gynnal cyflogaeth, ac ni fyddant yn talu unrhyw gostau sy'n 

gysylltiedig â dileu swydd. 

 

Pa waith monitro fydd yn cael ei wneud?  

Bydd ymarfer monitro ar ôl cwblhau yn cael ei gynnal ar ôl diwedd y flwyddyn, a bydd gofyn i chi adrodd ar y gweithgareddau a 

gyflawnwyd gyda'r cyllid a dderbyniwyd a sut mae'r cyllid wedi cefnogi eich sefydliad 


