Undeb yr Annibynwyr Cymraeg – Rhaglen Datblygu Annibynwyr Cymru

CAIS AM GRANT I DDATBLYGU PROSIECT NEU WEITHGARWCH
Os yw’n bosibl cael arian o unrhyw ffynhonnell arall, yna dylid gwneud cais i honno yn gyntaf a nodi’r
canlyniad yn Adran B isod. Dychweler y ffurflen hon, wedi ei llenwi, at Mrs Delyth Evans yn Nhŷ John Penri.
Rhoddir ystyriaeth i geisiadau am grantiau i hybu gweithgarwch newydd a chenhadol yn hytrach nag i
brynu offer. Nid yw’n bosibl defnyddio’r grant i dalu cyflog.
A. I’w gwblhau gan yr Ymgeisydd
1. Enw’r eglwys, y cylch o eglwysi, yr ofalaeth neu’r
Cyfundeb yr ydych yn gwneud y cais ar eu rhan:

3. Eich enw chwi:

2. Dyddiad y cais:

4. Os eglwys neu eglwysi, rhowch enw’r Gweinidog/ion:

5. Eich swyddogaeth/safle mewn perthynas â’r prosiect y gwneir cais ar ei ran:

6. Eich cyfeiriad:

7. Teleffon:
Teleffon personol:
E-bost:

8. (i) A yw’r eglwys(i)/Cyfundeb yn perthyn ac yn cyfrannu i Undeb yr Annibynwyr Cymraeg? Ydyw / Nac ydyw
(ii) A yw’r eglwys(i)/Cyfundeb wedi cofrestru ei diddordeb yn y Rhaglen Datblygu gyda
Undeb yr Annibynwyr Cymraeg? Ni ystyrir cais os nad yw hyn wedi ei wneud.
Ydyw / Nac ydyw

Y swm y gwneir y cais amdano:
Cost y prosiect yn ei gyfanrwydd:

£
£

Sylwer: uchafswm grant i eglwys unigol £500; i Gyfundeb
£3,000
9. Disgrifiad o’r prosiect (dylid cynnwys amserlen):

10. Beth yw prif ddiben y prosiect? Ym mha ffordd bydd yn cyfrannu at wella’r dystiolaeth Gristnogol yn eich
ardal/bro?:

11. Disgrifiad o’r defnydd penodol y bwriedir ei wneud o’r grant:

12. A: Pwy fydd yn gyfrifol am weinyddu neu reoli’r prosiect? B: Pwy fydd yn gyfrifol am adrodd nôl i Undeb yr
Annibynwyr yn ystod ac ar ddiwedd y prosiect? Nodwch enw(au), cyfeiriad(au), rhif(au) teleffon.
Enw(au):
Cyfeiriad(au)
Teleffon
E-bost
A:

B:

13. Ydy’r eglwys(i)/Cyfundeb yn gefnogol i’r cais? Dylid, er enghraifft, nodi dyddiad a phenderfyniad Cwrdd Eglwys
neu Gwrdd Chwarter. A oes pwyllgor neu grŵp llywio wedi ei godi i redeg y prosiect? Os oes, nodwch enwau a
dyletswyddau’r aelodau:

14. Pa brofiad neu gymwysterau arbennig sydd gan y rhai a enwyd i’w gwneud yn gymwys i redeg prosiect o’r fath?

Sut y bwriedir gwario’r grant? Noder: Mae gofyn i chwi ddarparu cyllideb fanwl gyda’r cais hwn o’r incwm a’r
gwariant yr ydych yn eu rhagweld yn y prosiect. Symiau bras a ofynnir yma.

1.
£
2.
£
3.
£
Cyfanswm £
2

B. A ydych wedi neu yn ceisio codi arian o unrhyw ffynhonnell arall?
Ffynhonnell
Wedi derbyn
Dan ystyriaeth
Wedi ei wrthod
(Ticiwch fel y bo’n briodol)

Y swm (£)
yn llawn

Beth yw cyfraniad ariannol yr eglwys/eglwysi/Cyfundeb at y prosiect? Os oes mwy nac un cyfraniad, manylwch.
NODER: mae’n ofynnol bod Adroddiad Ariannol /Blynyddol diweddaraf yr eglwys/Cyfundeb yn cael ei gynnwys
gyda’r cais
Cyfanswm

£
A yw’r prosiect yn cael ei gynllunio mewn cydweithrediad ag unrhyw eglwys neu sefydliad arall, o ba enwad bynnag, sydd
naill ai eisoes wedi derbyn, neu yn debygol o dderbyn, cymorth ariannol o ffynhonnell arall? Os ydyw, rhowch fanylion.

Tystiaf fod yr wybodaeth a roddir yn y cais hwn yn gywir a bod y cais yn cael ei wneud gyda
chaniatâd a chymeradwyaeth yr eglwys/ eglwysi/ cyfundeb a nodwyd yn y cais. Bwriedir
defnyddio’r arian i’r diben a nodwyd, a hynny’n unig.

Llofnod:

Dyddiad:

Printiwch eich enw yn glir:
Cofiwch gynnwys cyllideb fanwl gyda’r cais.

C. I’w arwyddo yn y Swyddfa:
1. Mae’r cais hwn wedi ei gymeradwyo.

2. Sylwadau:

Ydyw / Nac ydyw

Llofnod:

Ail lofnodwyd gan:

Dyddiad:

Dyddiad:
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