CRONFA ADDYSG THOMAS HOWELL AR GYFER GOGLEDD CYMRU
CANLLAWIAU I YMGEISWYR
Amcanion rhoi grantiau
Anelir yr Elusen at gefnogi amrywiaeth eang o fentrau addysgol o fewn chwe
rhanbarth Gogledd Cymru (Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a
Wrecsam) drwy ddyfarnu grantiau i sefydliadau a mudiadau. Anelir at gynyddu
cynhwysiant myfyrwyr ar draws addysg gynradd, uwchradd, pellach ac uwch yn
enwedig y rhai sydd dan anfantais oherwydd tlodi neu sy'n cael eu heithrio'n
gymdeithasol.
Panel rhoi grantiau
Mae’r Panel rhoi grantiau, sydd yn cynnwys nifer o bobl leol sydd ag arbenigedd a
phrofiad perthnasol, yn sicrhau rhoi grantiau effeithiol ac effeithlon i gefnogi addysg
yng Ngogledd Cymru.
Polisi Rhoi Grantiau
1. Bydd grantiau fel arfer yn cael eu gwneud i sefydliadau a mudiadau, nid i
unigolion.
2. Bydd grantiau caledi i gefnogi unigolion yn cael ei gyflawni trwy wneud
grantiau bloc i sefydliadau a fydd yn gweinyddu'r grantiau barhaus yn lleol ac
yn sicrhau bod y rhai mwyaf anghenus ac haeddiedig yn cael eu helpu.
3. Bydd y grantiau yn bennaf yn cael eu cyfeirio tuag at y sector addysg
gyhoeddus, er bod achosion arbennig o deilwng o fewn y sector preifat hefyd
yn cael eu cefnogi.
4. Ni fydd grantiau fel arfer yn cael eu gwneud i gefnogi gweithgaredd neu
ddiben sydd yn cael ei ariannu gan arian gyhoeddus.
5. Bydd cyfran o'r grantiau a wnaed yn cael ei ddefnyddio i liniaru caledi.
6. Gellir cyfran o'r arian bob blwyddyn gael ei wario ar brosiectau cyfalaf.
7. Bydd cyfran o'r arian bob blwyddyn yn cael ei wario ar brosiectau sydd yn
defnyddio nodweddion rhagorol awyr agored Gogledd Cymru gyda’r bwriad o
adeiladu arweinyddiaeth a nodweddion personol mewn pobl ifanc sydd yn
byw yng Ngogledd Cymru.
8. Bydd grantiau yn gyfyngedig o ran amser ac fel arfer ni fyddent yn cael eu
harlwyo am fwy na thair blynedd yn olynol.

9. Gellir dyfarnu grantiau i wobrwyo rhagoriaeth neu gyflawniad ar ffurf
gwobrau.
Gwybodaeth i gynorthwyo ymgeiswyr
1. Gellir cyflwyno ceisiadau ar unrhyw adeg yn ystod y flwyddyn. Mae'r Panel yn
cyfarfod dair gwaith y flwyddyn (mis Medi, Mawrth a Mehefin) a bydd
cymwysiadau cymwys fel arfer yn cael eu rhoi gerbron yr aelodau yn y
cyfarfod nesaf yn dilyn cyflwyniad, ar yr amod bod y cais cwpledig yn cael ei
dderbyn o leiaf mis cyn ddyddiad y cyfarfod hwnnw.
2. Nid oes gan grant isafswm nac uchafswm, ond mae'r rhan fwyaf o'r grantiau a
ddyfarnwyd ar gyfer symiau o dan £10,000.
3. Hybysir ymgeiswyr o gais lwyddianus o fewn pythefnos o gyfarfod y Panel lle
ystyriwyd yr apel.
4. Disgwylir i sefydliadau gwblhau adroddiad gwerthuso ar gyfer pob blwyddyn
a dderbynir grant, gan amlinellu sut mae'r prosiect yn cynnyddu a'r
allbynnau a chanlyniadau a gyflawnwyd. Mewn achos grantiau amlflwyddyn, bydd rhyddhau y rhandaliad nesaf yn amodol ar gynnydd
boddhaol yr adolygiad blynyddol.
Sut i wneud cais
1. Rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Gais a’i gyflwyno ynghyd â dogfen ar
ariannu arfaethedig.
2. Yn ogystal, dylai pob ymgeisydd gynnwys llythyr eglurhaol yn amlinellu nodau
ac amcanion y prosiect a sut y mae'n cwrdd â'r meini prawf ar gyfer rhoi
grantiau, y nifer o blant fydd yn elwa o'r grant a sut y byddant yn elwa,
ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol sy'n berthnasol i'r cais.
3. Dylir sefydliadau elusennol, ag eithrio ysgolion neu golegau, hefyd nodi yr
hyn y mae'r sefydliad yn ei wneud a phwy yw'r buddiolwyr; pryd sefydlwyd yr
elusen, ei maint a’r ardal daearyddol lle mae'n gweithredu. Dylai manylion
cryno am hanes a chyflawniadau mwyaf diweddar y sefydliad cael ei gynnwys
hefyd. Yn ogystal â'r wybodaeth ariannol sy'n ofynnol yn y ffurflen gais, dylir
manylion am ffynonellau eraill o gyllid a sicrhawyd neu geisiadau am gyllid
sydd heb eu penderfynu cael ei gynnwys. Dylir y cyfrif archwiliedig mwyaf
diweddar gael ei ddarparu yn ogystal.
4. Dylir ymgeiswyr sydd yn cyflwyno cais yn Gymraeg darparu cyfieithiad
Saesneg er budd aelodau'r Panel di-Gymraeg.
5. Anfonir ceisiadau wedi’i gwblhau at:

Mrs Susan Mayall
Gweinyddwraig ar gyfer THEFNW
Canolfan Gyrfaoedd
Prifysgol Glyndwr
PP22C
Canolfan Edward Llwyd
Ffordd yr Wyddgrug
Wrecsam
LL11 2AW
Pryd i wneud cais
Dyddiadau'r cyfarfodydd lle bydd ceisiadau wedi’i gwblhau yn cael eu hystyried yw:
29 Medi, 2010
17 Mawrth, 2011
15 Mehefin, 2011
Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod y canlyniad fel arfer o fewn un wythnos o ddyddiad
y cyfarfod. Er mwyn cael eu hystyried, dylir cyflwyno ceisiadau a gwblhawyd o leiaf
bedair wythnos cyn y dyddiadau cyfarfod.
Cyswllt
Mrs Susan Mayall, Gweinyddwraig ar gyfer THEFNW, Ffôn: 01978 293055, e-bost:
thefnw@glyndwr.ac.uk

