Enghraifft o Ffurflen Gais Cronfa Atsain
Eich sefydliad - enw
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Swydd yn y sefydliad
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Swydd yn y sefydliad

1. Math o sefydliad – rhowch gylch: Elusen / Cwmni Buddiannau
Cymunedol / Sefydliad Buddiannau Cymunedol / Partneriaeth /
Cwmni Cyfyngedig drwy Warant / Awdurdod Lleol / Arall
Ble rydych chi wedi cofrestru
Rhif cwmni / elusen

Gwefan / cyfryngau cymdeithasol
Nifer y staff

2. Incwm / gwariant blynyddol £
Prif ffynonellau incwm
Gwarged y flwyddyn ariannol ddiwethaf
Cronfeydd wrth gefn

4. Swm y gofynnir amdano £

5. Diogelu
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3. Rhowch amlinelliad o’ch datganiad cenhadaeth a’ch gwerthoedd
allweddol, a rhowch grynodeb o’r sefydliad, ei wreiddiau, ei gerrig
milltir, ei brofiad o weithio’n strategol. [500 gair]

Oes gennych bolisi diogelu ar waith? Oes /

o

Nac oes
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Pa mor aml mae’n cael ei adolygu?

Pwy sy'n gyfrifol am eich polisi diogelu?
Beth yw eich blaenoriaethau diogelu? (100 gair)

6. Eich arferion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
A oes gennych bolisi neu gynllun gweithredu cydraddoldeb,
amrywiaeth a chynhwysiant ar waith?
Oes / Nac oes
Os oes – Beth yw eich blaenoriaethau presennol o ran
cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant? [100 gair]

Os nad oes – esboniwch pam.

7. Enw’r prosiect
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8. Crynodeb o’r prosiect [50 gair]
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9. Dyddiad dechrau a gorffen (Nodwch fod yn rhaid i ddyddiad
dechrau'r prosiect fod o leiaf wyth wythnos ar ôl dyddiad cau’r gronfa.)

10. Rhestrwch y rhwystrau i gerddoriaeth y mae pobl ifanc yn eu
hwynebu y bydd eich prosiect yn mynd i’r afael â nhw. [50 gair]

o

11. Beth ydych chi’n bwriadu gwneud a beth ydych chi’n gobeithio ei
gyflawni? [500 gair]
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12. Pam fod angen eich prosiect? Beth yw achosion craidd y broblem
rydych chi’n ceisio mynd i’r afael â hi a pham eich bod wedi penderfynu
ymgymryd â’r gwaith yma? Pam mai eich dull chi yw’r un cywir? [500
gair]

13. Pryd fydd eich prosiect yn cael ei gynnal a pham fod y dyddiadau
neu’r amserlen yma wedi’u dewis?

14. Lleoliad y prosiect:
Awdurdod(au) lleol:
Cod(au) post lle caiff y prosiect ei gynnal:

15. Buddiolwyr
Nifer arfaethedig o fuddiolwyr:
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Disgrifiwch faint o’ch cynulleidfa darged rydych chi’n debygol o’u
cyrraedd, pwy fydd eich buddiolwyr, a sut y byddan nhw’n elwa. (200
gair)
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16. Oes unrhyw un arall yn gwneud y gwaith yma? Sut ydych chi’n
partneru ag eraill i gyflawni eich prosiect a beth fydd yn cael ei ddysgu
a all gael ei rannu ar draws y sector o ganlyniad i’ch prosiect? (200
gair).

o

17. Sut ydych chi’n bwriadu cynnwys pobl ifanc yn y gwaith o drefnu a
chyflawni’r prosiect? (200 gair)
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18. Pa risgiau ydych chi wedi’u nodi ar gyfer y prosiect a sut allwch chi
liniaru’r risgiau hynny? (200 gair)

19. Beth yw eich cynllun gwerthuso ar gyfer y prosiect? (200 gair)

20. Sut byddwch chi’n sicrhau bod gan eich prosiect waddol neu bod
y prosiect yn gynaliadwy ar ôl i’r cyllid ddod i ben? (200 gair)
Lanlwythwch gyllideb eich prosiect gan ddefnyddio’r ffurflen dempled ar
hafan Atsain.

Lanlwythwch eich dogfennau ategol
- Dogfen lywodraethu

- Cyfrifon blynyddol. Os ydych yn eich blwyddyn gyntaf ac nad oes
gennych gyfrifol blynyddol eto, lanlwythwch gopi o gyfriflen banc
bapur.
- Polisi diogelu
- Polisi cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant, os oes gennych
un
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Sylwadau eraill
Os oes unrhyw beth yr hoffech i ni wybod am eich cais, nodwch yma.

