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Nod cynllun Cist Gymunedol ydi gwella ansawdd bywydau pobl. 

Mae prosiect Cist Gymunedol Cartrefi Conwy yn cefnogi prosiectau 
bach a fydd yn helpu i wella ansawdd bywyd ein tenantiaid mewn 
cymunedau lleol neu lle mae gennym gartrefi. 

Mae hyd at £1,000 ar gael i grwpiau gwirfoddol, cymunedol neu 
hamdden mewn ardaloedd yn Sir Conwy lle mae gennym ni gartrefi 
neu mewn ardaloedd lleol eraill.

Mae’r panel yn defnyddio’r themâu, y meini prawf a’u gwybodaeth 
a’u harbenigedd lleol i asesu pob cais.

Gellir defnyddio’r grant i brynu eitemau penodol neu tuag at gost 
gwaith penodol.  Bydd pob cais yn cael ei asesu yn erbyn cyfres o 
feini prawf, i sicrhau bod unrhyw arian sy’n cael ei ddyfarnu yn helpu 
i gyrraedd a chyflawni nodau ac amcanion cyffredinol Cartrefi  
Conwy o ddarparu ansawdd bywyd gwell yn ein cymunedau.

Ynglŷn â’r Gist Gymunedol
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Am beth fydd y grant yn talu amdano?

Gall prosiectau cymwys fod yn rhai sy’n: 

• Cefnogi grwpiau cymunedol, elusennau a sefydliadau lleol.
• Gwella cyfleusterau hamdden lleol.
• Gwneud gwelliannau amgylcheddol bach. 
• Prynu deunyddiau a chyfarpar ar gyfer grŵp neu gyfleuster cymunedol.
• Talu am hyfforddiant ar gyfer aelodau o’r gymuned. 
• Talu am adnewyddu a gwella eiddo i wneud y gorau o ddefnydd  

cymunedol adeilad. 

Beth nad oes modd defnyddio’r grant ar ei gyfer?  
 
Mae’r prosiectau na allwn gefnogi yn cynnwys: 

• Gweithgareddau crefyddol neu wleidyddol (ond rydym ni’n croesawu 
ceisiadau gan grwpiau crefyddol ar gyfer gweithgareddau cymunedol). 

• Costau cyffredinol neu gostau rhedeg grŵp neu sefydliad  (fel yswiri-
ant atebolrwydd cyhoeddus, rhent, trethi, cyflogau, llog neu daliadau 
ffioedd gwasanaeth). 

• Adeiladu neu gaffael adeiladau.
• Costau rhedeg gŵyl, carnifal neu ddigwyddiad mawr. 
• Cit, cyfarpar neu hyfforddiant ar gyfer clybiau chwaraeon. 
• Cost unrhyw waith neu weithgaredd y mae’n ddyletswydd statudol i  

berson arall neu asiantaeth ymgymryd ag o. 
• Unrhyw weithgaredd a all wrthdaro gyda nodau, amcanion neu bolisïau 

cyfredol Cartrefi Conwy.  
• Ceisiadau ôl-weithredol, unrhyw gost sydd wedi’i thalu, neu ddyledion 

cyn cyflwyno’r cais.
• Eitemau y mae’r Panel yn credu y dylai’r grŵp cymunedol neu’r  

sefydliad dalu amdanyn nhw.
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Sut fyddwch chi’n beirniadu’r cais? 

Mae’n rhaid i’ch prosiect fod yn berthnasol i un neu fwy o’r 
themâu canlynol:   
 
Cymunedau mwy diogel a chryfach  – prosiectau sy’n  
ymdrin ag ymddygiad gwrthgymdeithasol, materion  
cymdogaeth ac sy’n dod â’r gymuned ynghyd. 

Cymunedau Iachach – prosiectau sy’n ceisio gwella iechyd 
pobl yn y gymuned.   

Meithrin sgiliau – prosiectau sy’n edrych ar ddarparu  
hyfforddiant neu roi hwb i sgiliau a hyder pobl sy’n byw yn y  
gymuned.  
 
Pobl ifanc a theuluoedd – prosiectau sy’n gweithio gyda 
phlant, pobl ifanc neu deuluoedd i wella lles ac ehangu  
cyfleoedd.  

Diwylliant – prosiectau sy’n cryfhau cymunedau drwy  
gelfyddyd, treftadaeth neu’r Gymraeg.  

Yr amgylchedd – prosiectau sy’n gwella mannau gwyrdd, yn 
cefnogi byd natur, yn creu ardaloedd ar gyfer bywyd gwyllt 
neu’n hyrwyddo materion gwyrdd.  
 
Cronfa Adfer Covid-19  – prosiectau sy’n helpu cymunedau 
i adfer yn dilyn heriau Covid-19.  
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Sut ydw i’n gwneud cais? 

Os hoffech chi wneud cais am grant, ewch i’n gwefan neu cysylltwch 
â’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned i dderbyn mwy o wybodaeth. 

Gall y Grant Cist Gymunedol ariannu prosiectau hyd at £1,000. Fodd 
bynnag, mae’n rhaid i brosiectau sy’n gofyn am fwy na £250 ddarparu 
o leiaf 10% o’r swm hwnnw mewn arian cyfatebol (gall yr arian yma 
ddod o gronfa wrth gefn neu grant arall). 

Beth os ydw i eisoes wedi derbyn grant?   

Mae rhwydd hynt i chi wneud cais arall am Grant Cist Gymunedol ar ôl dwy 
flynedd. Ni ddylai’r ail grant gan yr un grŵp cymunedol /  Sefydliad fod ar 
gyfer yr un prosiect.  

Cyn ymgeisio, gwnewch yn siŵr fod gennych chi’r canlynol:   

• Cyfrif banc (yn enw’r grŵp/sefydliad gydag o leiaf dau berson yn  
llofnodi). 

• Cyfansoddiad wedi’i lofnodi. 
• Cefnogaeth gan denantiaid Cartrefi Conwy yn y gymuned (bydd angen  

tystiolaeth ysgrifenedig).
• Yr holl ddogfennau ategol a nodir ar y rhestr gyfeirio. 
• Ffurflen gais wedi’i llenwi a’i llofnodi gan ddau berson nad ydyn nhw’n  

perthyn.  

Bydd ceisiadau a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried yng 
nghyfarfod dyddiad cau nesaf Panel y Gist Gymunedol neu cyn gynted â 
phosibl wedi hynny. 

Mae gan Banel y Gist Gymunedol ddisgresiwn o ran pryd maen nhw’n ysty-
ried ceisiadau ac mae hynny hefyd yn dibynnu ar yr adnoddau sydd ar gael. 
Ymhob achos, Panel y Gist Gymunedol sydd â’r gair olaf.

Os hoffech chi gymorth i lenwi’r ffurflen cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â’r  
Gymuned ar 01745 335536 neu ebost: get.involved@cartreficonwy.org
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Y Broses Ymgeisio

Cam 1

Cam 2

Cam 3

Cyflwyno’r cais gyda’r holl ddogfennau ategol (e-bost 
neu drwy’r post) – Llythyr cadarnhad yn cael ei anfon 
at yr ymgeisydd o fewn 10 diwrnod gwaith (os ydi’r 
cais/dogfennau ategol yn anghyflawn byddwn yn gofyn 
i chi adolygu ac ailgyflwyno’ch cais o fewn 10 diwrnod 
gwaith). 

Panel y Gist Gymunedol yn cyfarfod i 
asesu’r cais. 
a) Os ydi’ch cais yn llwyddiannus, byddwn yn  
ysgrifennu atoch chi o fewn 5 diwrnod gwaith i roi  
gwybod i chi pryd y byddwch chi’n derbyn y grant. 
b) Os ydi’ch cais yn aflwyddiannus, byddwn yn  
ysgrifennu atoch chi o fewn 5 diwrnod gwaith i egluro pam. 
c) Ceisiadau gohiriedig – os bydd arnom ni angen rhagor o 
dystiolaeth/gwybodaeth byddwn yn gohirio’r cais. Byddwn yn 
ysgrifennu atoch chi i ddweud ein bod ni wedi’i ohirio a bydd 
gennych chi 10 diwrnod gwaith i anfon yr wybodaeth  
ychwanegol.   
d) Byddwn wedyn yn ailystyried y cais.

Ar ôl dyfarnu’r grant. 
 
a) Byddwn yn cysylltu â chi 6 mis ar ôl anfon y llythyr  
cadarnhau i ofyn i chi am adroddiad adborth, derbynebau a 
lluniau. 
b) Byddwn yn defnyddio’r adborth i hyrwyddo’r Gist  
Gymunedol.  
c) Os oes oedi wedi bod wrth ymgymryd â’r prosiect, cofiwch 
roi gwybod i ni – byddwn wedyn yn gofyn am adborth ar  
ddyddiad diweddarach.
d) Os ydych chi wedi methu cwblhau’r prosiect o fewn un  
flwyddyn, bydd arnoch chi angen rhoi’r arian yn ôl i Cartrefi 
Conwy. 5



Pob hwyl i chi efo’ch cais   

Cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned os oes gennych 
chi unrhyw gwestiwn.   

Dyma’r manylion cyswllt:

Tîm Ymgysylltu â’r Gymuned,
Cartrefi Conwy, 
Morfa Gele, 
Parc Busnes Gogledd Cymru,
Cae Eithin, 
Abergele 
LL22 8LJ

01745 335536 

E-bost: get.involved@cartreficonwy.org
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