Cais am gymorthdal gan Gronfa Gymunedol Ffermydd Wynt Wern Ddu a Melin Wynt
Cambwll
Noder: Niystyrir ffurflenni nadydynt wedi'w cwblhau'n gyfangwbwl
1 Enw'r Mudiad/Eich Enw ______________________________________
2 Enw Cyswllt (os ynFudiad)___________________________________
3 Cyferiad i gysylltu ________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4 Rhif Ffon __________________________
5 E Bost _____________________________
6 Os ydych yn ymgeisie fel unigolyn oes gennych gyfrif banc?...... Oes
Nagoes.
7 Os yn cynrychioli Mudiad, cadarnhewch fod gan y Mudiad:
· gyfrif banc...... Oes
Nagoes
Os oes, rhais cynnwys copi o Fantolen Ariannol y llynedd
· Gyfansoddiad Oes Nagoes
8 Pryd cychwynodd y Mudiad/Gymdeithas?________________________
9 Faint o aelodau sydd gan Muudaid/Gymdeithas?________________
10 Os yn cynrychioli grwp anffurfiol, nodwch pryd ffurfiwyd y grwp a nifer yr
aelodau ______________________________________
______________________________________________________________
11a) Nodwch sut y buasech yn defnyddio'r cymorthdal___________
______________________________________________________________
(defnyddiwch daflen ychwanegol os oes angen)
11b) Sut y gwyddoch fod angen y cynllun/gweithgaredd?
11c) Os mai'r bwriad yw sefydlu'r cynllun/weithgaredd dros gyfnod mwy na 1
flwyddyn, ac yr
Ydych yn bwriadu gwneud cais am arian yn y dyfodol, nodwch fanylion isod:
12 Nodwch sut fydd eich cynllun/gweithgaredd yn boddhau amcanion y Gronfa fel a
restir yn Yr amlinelliad
(defnyddiwch daflen ychwanegol os oes angen)
13 Beth yw cyfanswm cost y cynlllun? £
14 Nodwch cyfanswm y cymorthdal yr ydych gwneud cais amando ar hyn o bryd £
15 Ydych chi wedi ymgeisio am unrhyw gyllid arall? Do Naddo
Os ydych, nodwch o le, y swm, ac os y buoch yn llwyiannus
16 Sut fyddai unrhyw wahaniaeth yn y balans (os o gwbwl) yn cael ariannu?

Drwy arwyddo'r ffurflen gais rydwyfi/rydym ni, yn cadarnhau fy mod/ein bod wedi
darllen,
Ac yn deal yr amlinelliad a gyflwynir gyda'r ffurflen gais, ac yn cytuno i
gyfarf od â'r
Ymddiriedolwyr os oes angen. i drafod y cynllun ymhellach
Arwyddwyd
Printiwch eich enw(au)
Erbyn 31 ain Mawrth 2022.
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