
Cronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r Gronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau ar waith i gefnogi Mentrau Bach i Ganolig yng Nghymru 
sydd wedi'u heffeithio'n uniongyrchol ac yn anuniongyrchol gan y llifogydd diweddar a achoswyd gan Storm Bella  (23 - 30 Rhagfyr 
2020) a Storm Christoph (15 - 23 Ionawr 2021).

Dyluniwyd y gronfa i helpu busnesau gyda chostau uniongyrchol adfer nad ydynt yn dod o dan yswiriant. Caiff pob cais ei ystyried ar 
sail busnes fesul achos.Yn ogystal â chymorth cyllid brys, gallwch geisio cymorth a chyngor gan Busnes Cymru ar 03000 6 03000. Trwy 
lenwi'r ffurflen hon, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen, deall ac yn derbyn y nodyn canllaw a'r datganiad preifatrwydd sydd ar 
gael ar ein gwefan. 

Gallwch e-bostio ffurflenni cais wedi’u cwblhau at llifogyddieffund@businesswales.org.uk. Cwblhewch yr holl feysydd sydd wedi'u marcio yn COCH.

Gwybodaeth Amdanoch Chi

Teitl: Enw Cyntaf:

Rhif Ffôn Cyswllt: 

Cyfeiriad E-bost: 

Gwybodaeth Am Eich Busnes 

Enw’r Busnes: 

Mae angen i ni ddeall sut mae'r llifogydd wedi effeithio arnoch chi a’ch busnes. Llenwch yr adran hon mor fanwl â phosibl fel y gallwn ddeall 
pam eich bod chi angen cymorth o'r gronfa hon.   Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth i gefnogi eich cais pan fyddwch yn cyflwyno eich 
ffurflen gais – bydd angen y wybodaeth ganlynol arnom pan fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais: 

• Prawf o gyfeiriad eich busnes

• Ffotograffau o ddifrod gan y llifogydd a stoc a gollwyd

• Chostau nwyddau sydd angen eu disodli.

Dyddiad y Difrod gan Lifogydd:

Tystiolaeth o Angen - Rhowch fanylion a chostau amcangyfrifiedig sut mae eich busnes wedi dioddef aflonyddwch difrifol.

Cyfenw:

Cod Post:

Prif Ddiben y Busnes:

Eich Swydd: 

Cyfeiriad Busnes:

Awdurdod Lleol:

Rhif Cofrestru'r Cwmni:

Manylion Llifogydd



Oes gennych chi yswiriant? Oes Nac Oes 

Os oes, rhowch fanylion unrhyw waharddiadau yn eich polisi yswiriant.

Rhowch grynodeb byr o'r camau a gymerwyd hyd yma i gynorthwyo adferiad trwy yswiriant gan gynnwys 
amnserlenni tebygol.

Manylion Cyfrif Banc

Enw'r Banc:

Enw'r Cyfrif:

Cod Didoli Banc: Rhif y Cyfrif

Hoffwn wneud cais am y Gronfa Cymorth Llifogydd i Fusnesau o £2,500.

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi darllen ac yn derbyn y nodiadau cyfarwyddyd, y telerau ac amodau a'r datganiad 
preifatrwydd (Atodiad A) sy'n cyd-fynd â'r ffurflen hon ar y wefan.

 Rwy'n cadarnhau y bydd y grant yn cael ei ddefnyddio i dalu costau na ellir eu hadennill gan yr yswiriant yn unig.

 Rwy'n cydnabod y bydd Llywodraeth Cymru a'i chontractwr penodedig yn gwneud y canlynol:
•Cynnal unrhyw wiriadau busnes priodol sy’n cael eu hystyried yn angenrheidiol i asesu'r cais.
•Manteisio ar y cyfle i rannu fy manylion a manylion fy musnes fel astudiaeth achos at ddibenioncyhoeddusrwydd.
•Gwirio natur ac effaith y Grant yn y dyfodol.

Rwy'n datgan bod y wybodaeth yn y cais hwn yn wir ac yn gywir, hyd y gwn i, ac y gallai rhoi datganiad ffug 
arwain at gamau gweithredu gan Lywodraeth Cymru neu ei chontractwyr penodedig yn erbyn y llofnodwr ar gyfer 
adennill y Grant.

Llofnodwyd: Dyddiad: 

Enw: 

- -

Datganiad
Mae'r gronfa hon yn ôl disgresiwn; mae tystiolaeth o angen wedi'i chadw cyn lleied â phosibl. Fodd bynnag, cynhelir gwiriadau
ar leoliad eich busnes a bydd eich cais yn cael ei ystyried ynghyd â'r dystiolaeth ategol sy’n cael ei darparu.

Rwy'n cadarnhau fy mod wedi derbyn y cymorthdaliadau canlynol o dan Hawliau Lluniadu Arbennig y DU dros y 3 blynedd diwethaf:

Datganiad o Hawliau Lluniadu Arbennig a Dderbyniwyd
Dyfernir y Grant Rhwystrau o dan Reolau Cymhorthdal y DU - Hawliau Lluniadu Arbennig; rydym yn gofyn i chi ddarparu manylion unrhyw un a gawsoch. Mae uchafswm 
o £350,000 ar gyfer unrhyw un sefydliad dros gyfnod o dair blynedd. (Os nad ydych wedi derbyn unrhyw un, dylech gynnwys y gair DIM isod)

Gwerth y cymorth (£) Corff sy’n darparu’r cymorth Dyddiad y cymorth

Rwyf wedi darllen a derbyn y datganiad uchod.

Byddaf yn e-bostio’r holl dystiolaeth ofynnol gyda’r ffurflen gais (ffotograffau o ddifrod llifogydd, prawf o gyfeiriad busnes a manylion 
y golled/costau amcangyfrifedig i’r busnes) a deallaf y bydd methu â gwneud hynny yn atal fy nghais rhag cael ei brosesu. 
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