
 

“COLWYN YOUTH COUNTS / IEUENCTID COLWYN O BWYS” 
 

FFURFLEN GAIS AM BROSIECT WEDI’I HARIANNU I’W DRADDODI YM MAE COLWYN  

Mae Cyngor Tref Bae Colwyn wedi clustnodi £5,000 i gefnogi prosiectau i bobl ieuanc sy’n byw yn ardal Bae 
Colwyn (Llandrillo yn Rhos, Bae Colwyn Bae Colwyn Uchaf a Hen Golwyn). 

Amcan y cyllid yw cefnogi prosiectau i bobl ieuanc sy’n gallu dangos cysylltiadau a’r saith nod llesiant 
cenedlaethol a gynhwysir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (manylion gyda hwn) 

CANLLAWIAU   

1. Rhaid i’r prosiectau fod er lles pobl ieuanc (dan 25 mlwydd oed) yn byw yn ardal Bae Colwyn. 

2. Ni ddylai uchafswm cyllid unrhyw brosiect fod yn fwy na £1,000. Gall hyn fod yn rhan o holl gostau 
eich prosiect. Efallai byddem yn gallu rhoi cyngor i chi am ffynonellau cyllid eraill. Ni raid i chi wybod 
yr union swm ar hyn o bryd ac fe anogir ceisiadau am symiau llai (£200+) 

3. Fe gyfyngir prosiectau i rai fydd yn cael eu cyflwyno i ardal ddaearyddol Cyngor Tref Bae Colwyn. 

4. Dylai ymgeiswyr fod yn fudiad elusennol gyda chyfansoddiad neu yn fudiad ddim er elw ac yn gallu 
cyflwyno cyfrifon a archwiliwyd yn ddiweddar ac / neu datganiad(au) banc. 

5. Caiff ceisiadau lluosog gan unrhyw fudiad unigol eu hystyried ar yr amod na fydd y cyfanswm yn fwy 
na £2,000. 

6. Rhaid i geisiadau am brosiect cael eu cyflwyno trwy ddefnyddio’r ffurflen sydd gyda hwn, naill ai 
wedi ei argraffu neu yn electronig, i: 

Cyngor Tref Bae Colwyn, Ffordd Rhiw, Bae Colwyn, LL29 7TE neu trwy e-bost at:  info@colwyn-tc.gov.uk 

7. Y dyddiad cau i gyflwyno Prosiectau yw dydd Llun, 23ain Mawrth 2020. Ni chaiff unrhyw geisiadau a 
dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried. Os yn bosibl, fe anfonir cydnabyddiaeth o dderbyn trwy 
e-bost. 

8. Bydd pob cais sy’n cael ei chyflwyno yn cael ‘gwiriad iechyd’ gan Weithgor y Prosiect; gall pobl 
ieuanc lleol fod yn aelodau o’r Gweithgor hwn - cysylltwch â ni os gwelwch yn  dda, os hoffech fod 
yn rhan o hwn. 

9. Efallai byddwn yn cysylltu â chi i gael esboniad am fanylion eich prosiect. 

10. Gellir cyfuno prosiectau sy’n debyg i’w gilydd i greu prosiect unigol mwy. 

11. Fe gysylltir â chi cyn y digwyddiad pleidleisio i gadarnhau bydd eich prosiect yn cael  ei gyflwyno i 
bleidlais y trigolion ac fe wahoddir chi i fod yn bresennol i roi cyflwyniad ar eich prosiect i’r trigolion. 

12. Os caiff eich cais ei wrthod am unrhyw reswm, fe gysylltir â chi cyn y digwyddiad pleidleisio i roi 
rhesymau llawn pam gafodd ei wrthod. 

13. Cynhelir y Digwyddiad Pleidleisio yn niwedd Ebrill, ac yn ystod y digwyddiad  fe ofynnir i chi roi 
cyflwyniad neu berfformiad, heb fod yn fwy na 3 munud, ac yna bydd y trigolion yn sgorio eich 
prosiect ochr yn ochr â’r cynigion eraill. 

14. Yn dibynnu ar natur y Prosiect ac os caiff ei gymeradwyo gan y trigolion i gael cyllid grant, efallai 
bydd yn ofynnol i chi gwblhau cytundeb lefel gwasanaeth syml iawn gyda’r Cyngor Tref. 

15. Efallai caiff y digwyddiadau cyhoeddus eu ffilmio i amcanion archif a recordio. 

 

Diogelwch Data:  Bydd y wybodaeth a roddir gennych ar y ffurflen hon yn cael ei drin fel taenlen a’i rannu 
gydag aelodau’r Pwyllgor Cyllid ac Aelodau’r Gweithgor Prosiect, er mwyn ystyried eich cais yn unig ac yn unol 
â deddfwriaeth berthnasol. 

** Dileer fel bo’n briodol os gwelwch yn dda:    Rwyf yn rhoi caniatâd   /  Nid wyf yn rhoi fy nghaniatâd 

 



 

“COLWYN YOUTH COUNTS / IEUENCTID COLWYN O BWYS” 

Cais am Brosiect gyda Cyllid Cynhoeddus i’w gyflwyno o fewn Ardal Bae Colwyn 
 

MANYLION CYSWLLT YR YMGEISYDD (LLYTHYRENNAU BRAS os gwl;ewch ynn dda) 

ENW CYSWWLT:  

Cyfeiriad: 

 

 

 

 

                                   Cod Post: 

Rhif Ffôn:   

Cyfeiriad e-bost:  
 

ENW’R PROSECT: “            “ 

Disgrifiad o’r hyn mae eich 
prosiect yn golygu:  

(ewch ymalen ar dudalen 
arall os oes angen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ba rai o’r saith Nod Llesiant 
bydd eiuich Prosiect yn 
cyfrannu?  
(rhowch cylch o gwmpas y 
rhai perthnasol os gwelwch 
yn dda - gweler y canllawiau 
sydd gyda hwn) 

1. Ffyniannus                   2. Hydwyth                    3. Bod yn Iachus 

          4. Mwy Cyfartal                     5. Cymunedau Cydlynol  

6. Diwylliant Bywiog / Yr Iaith Gymraeg                   7. Cyfrifoldeb Byd-eang 

Sur fydd pobl ieuanc o ardal 
Bae Colwyn yn elwa o’r 
prosiect hwn?  

 

 

 

 

 

 

 

What is the likely total cost 
of your Project?  
(circle one at this stage) 

 £200 to £499                             £500-£799                          £800-£1,000 

£1,000+       (with match-funding from other sources)        

Will you be providing/ 
seeking other funding? 

Yes                No               Possibly 

 

Please post, e-mail or deliver to:     Bay of Colwyn Town Council, Rhiw Road, Colwyn Bay, LL29 7TE 

                                                  info@colwyn-tc.gov.uk 
 

Deadline for submissions:  Monday 23rd March 2020 


