
Cronfa Entrepreneuriaeth Canol Tref

Diben y grant hwn yw annog entrepreneuriaid sy'n dechrau busnes newydd a micro fusnesau ar gamau cynnar i leoli a 
gweithredu eu busnesau ar safle masnachol yng nghanol trefi Bae Colwyn, Bangor, y Rhyl neu Wrecsam am o leiaf 12 mis. 
Mae hon yn rhaglen beilot sy'n cynnig grant dewisol gan Lywodraeth Cymru i ddarparu cymorth ariannol i entrepreneuriaid a 
busnesau i ddechrau a/neu dyfu eu busnesau yn un o'r pedwar canol tref a nodwyd.

Er mwyn dechrau'r broses ymgeisio, bydd gofyn i chi gwblhau'r Ffurflen Mynegi Diddordeb ganlynol. Drwy gwblhau'r ffurflen 
hon, rydych yn cydnabod eich bod wedi darllen, deall a derbyn y nodiadau canllaw a'r datganiad preifatrwydd sy'n cyd-fynd 
â'r ffurflen hon ar ein gwefan.

Dylid anfon ffurflenni wedi'u cwblhau dros e-bost i towncentrefund@businesswales.org

Mynegi Diddordeb

Enw Llawn (gan gynnwys teitl):

Rhif Ffôn Cyswllt:

Cyfeiriad E-bost:

Mae gennyf ddiddordeb mewn dechrau/adleoli fy musnes yng nghanol y dref ganlynol:

Mae gennyf ddiddordeb mewn gwneud cais ar gyfer y grant canlynol (ticiwch un):

Lefel 1 
£2,500 

Lefel 2 
£5,000 

Lefel 3 
£10,000 

Math o Fusnes:

Nodwch eich bod yn cytuno â'r datganiadau canlynol:

Rwy'n cytuno i gofrestru â gwasanaeth Busnes Cymru a chael cefnogaeth gan Gynghorydd 
Busnes drwy gydol y broses ymgeisio ac am 12 mis ar ôl y dyfarniad

Rwy'n deall bod angen arian cyfatebol o isafswm o 100% ar gyfer y grant

Rwy'n deall y bydd yn ofynnol i mi arwyddo prydles am o leiaf 12 mis. 

Os yw'r micro fusnes eisoes wedi'i sefydlu, gallaf gadarnhau ei fod yn ieuengach na 2 oed

Rwyf wedi darllen y nodiadau canllaw a'r datganiad preifatrwydd a chredaf fy mod yn 
gymwys i wneud cais

Llofnodwyd: Dydd: 

Enw: 
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