Cynllun grant bach sy’n cefnogi grwpiau yn Sir Benfro i gymryd camau
cadarnhaol o weithredu ar gadwraeth a’r amgylchedd yn eu cymunedau lleol.

Ffurﬂen Gais 2022
Darllenwch y ddogfen ganllawiau i'ch helpu i lenwi'r ffurﬂen. Noder os gwelwch yn dda y nodir uchafswm
nifer y geiriau; nid oes raid i chi ddefnyddio'r nifer hwnnw o eiriau os nad oes angen hynny.

Manylion Cyswllt
Enw’r sefydliad/grŵp
Enw’r cyswllt
E-bost
Rhif ffôn
Cyfeiriad

Dywedwch wrthym am amcanion eich sefydliad a'r prif wasanaethau/gweithgareddau a ddarperir gennych
(100 gair ar y mwyaf).

A ydych chi'n gwneud cais fel (ticiwch):
Busnes
Grŵp neu elusen a gyfansoddwyd yn ffurﬁol
Cyngor tref/cymuned
Ysgol
Clwb neu gymdeithas chwaraeon
Grŵp anffurﬁol heb gyfansoddiad

Manylion y Prosiect
Enw'r prosiect os yn wahanol i enw'r sefydliad
Lleoliad y prosiect
Noder lleoliad y prosiect ac ardal y cyngor cymuned neu gyngor tref.
Dyddiad cychwyn y prosiect
(Sylwer os gwelwch yn dda bod rhaid cwblhau’r prosiect erbyn 28 Chwefror 2023)
Dywedwch wrthym am eich prosiect - beth fyddwch chi'n ei wneud â’r arian grant? (200 gair)

Sut ydych chi'n gwybod bod angen y prosiect hwn? (200 gair)

Pwy fydd yn elwa a faint o bobl fydd yn elwa?
Dywedwch wrthym os bydd gwirfoddolwyr yn cymryd rhan, nifer y gwirfoddolwyr, a beth fyddant yn ei
wneud

Dywedwch wrthym y gwahaniaeth y bydd y prosiect hwn yn ei wneud (beth yw canlyniadau ac effaith y
prosiect?). Eglurwch y manteision i fywyd gwyllt a’r manteision i bobl.

Dywedwch wrthym sut y byddwch yn monitro ac yn gwerthuso'r prosiect

Cyllideb
Faint o arian ydych chi’n gofyn amdano? (Uchafswm o £1,000)
Rhowch ddadansoddiad llawn o'r hyn y byddwch yn ei wneud â’r arian. Rhowch fanylion clir y costau a'r
union ffigurau.

Os na fydd yr arian grant yn ddigon i dalu am y costau llawn o gyﬂawni'r prosiect, o ble ddaw gweddill y
cyllid? Dim ond gwariant ‘cyfalaf’ y gallwn ei ariannu. Dim costau rhedeg na chostau staff.

Datganiad - i'w lofnodi gan bob ymgeisydd
Ticiwch y blychau a llofnodwch isod i gadarnhau:
Bod corff llywodraethu eich sefydliad (y bwrdd neu'r pwyllgor sy'n rhedeg eich sefydliad) wedi rhoi
caniatâd i chi gyﬂwyno'r cais hwn.
Rwy'n cytuno
Bod yr holl wybodaeth a ddarparwyd gennych yn eich cais yn gywir ac yn gyﬂawn ac y byddwch yn rhoi
gwybod i ni am unrhyw newidiadau.
Rwy'n cytuno
Enw llawn
Swydd yn y sefydliad
Llofnod

Dyddiad llofnodi

Gwnewch yn siŵr bod yr holl lofnodion yn gopïau wedi'u sganio o lofnodion go iawn.
Anfonwch eich cais wedi'i lenwi atom drwy e-bost.
Rhowch enw eich sefydliad ym maes pwnc eich e-bost a'i anfon at
support@pembrokeshirecoasttrust.wales

Ymddiriedolaeth Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro.
Rhif Elusen Gofrestredig 1179281

