Mantell Gwynedd
Eich cyngor gwirfoddol sirol lleol

7. Dod o hyd i arian a’i gael
7.4.15 Ffynonellau ariannnu ar gyfer
phrosiectau rhyngwladol
Trosolwg
Mae’r daflen wybodaeth hon yn rhoi manylion am ffynonellau cyllid ar gyfer mudiadau
gwirfoddol sy’n gysylltiedig â phrosiectau rhyngwladol, cysylltiadau cymunedol a
chyfnewid â’r ‘de byd-eang’ ac Affrica yn fwyaf arbennig.
Mae’r daflen hon wedi’i bwriadu fel arweiniad cyffredinol; bydd y cysylltiadau’n rhoi
gwybodaeth fwy manwl i chi. Gall eich cyngor gwirfoddol sirol lleol hefyd eich helpu i
ganfod arian sy’n ateb eich gofynion.
Hyfforddiant a Chymorth yng Nghymru
Mae tîm Rhyngwladol WCVA a Phorth Datblygu Rhyngwladol Cymru yn cynnig cyngor
a chyrsiau hyfforddi wedi’u llunio’n unswydd i ateb anghenion mudiadau bach sy’n
rhedeg prosiectau rhyngwladol. Am ragor o wybodaeth, ewch i:
www.walesafrica.org/about_training.html

1. Ystyriaethau Ariannu
1a. Addas ar gyfer Ariannu
Yn ddieithriad bron, bydd y rhan fwyaf o gyllidwyr yn disgwyl eich bod yn fudiad ffurfiol
a chyfansoddiadol, gyda chyfrif banc, ymddiriedolwyr, wedi’ch cofrestru fel elusen ac,
ar gyfer y rhan fwyaf o brosiectau rhyngwladol, bod gennych gytundeb partneriaeth
sy’n dangos trefniadau penderfynu, atebolrwydd, rolau a chyfrifoldebau clir rhwng
partneriaid yng Nghymru ac yn y De.
Yn achos gweithgareddau rhyngwladol, efallai y bydd y Comisiwn Elusennau’n disgwyl
i chi ddangos bod mesurau priodol ar waith i sicrhau nad yw’r cyllid yn cyfrannu at
wyngalchu arian, llygredd na therfysgaeth; ac, yn enwedig yn achos prosiectau sy’n
ymwneud â phlant ifanc, bod polisïau diogelu plant ar waith. Cewch gymorth a chyngor
ar y materion hyn gan eich CGS lleol, neu gan Gyswllt Cymunedau Cymru Affrica
(www.walesafrica.org).
1b. Denu’r Cyllid Cywir
Gall ffrydiau ariannu fod yn amrywiol, gan amrywio o gynlluniau statudol i
ymddiriedolaethau a sefydliadau gyda diddordeb penodol mewn datblygu rhyngwladol.
Cyn gwneud cais, rhaid ystyried yn ofalus pa ffynonellau sy’n gweddu orau i’ch nodau
a’ch amcanion chi – a rhai eich partneriaid deheuol.
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Dylech feddwl yn ofalus am amser, ymdrechion a gofynion atebolrwydd gwahanol
gyllidwyr, a’ch gallu i’w rheoli. Os gwneir ceisiadau i gyllidwyr mawr, fel DfID neu’r UE,
yn aml bydd angen:
cannoedd o oriau o gynllunio’r prosiect yn fanwl ac ysgrifennu cais (i gronfeydd
cyllido sy’n cael llawer mwy o geisiadau nag sydd ganddynt o arian);
trefniadau rheoli prosiect proffesiynol ac asesiad o effaith yn seiliedig ar ofynion
y cyllidwyr (nid ar eich rhai chi), dros oes y prosiect;
atebolrwydd ariannol ac adrodd sy’n rhwym mewn cyfraith, y bydd eich mudiad
yn bennaf atebol amdanynt (chi fydd yn atebol fel arfer am wirio partneriaid
tramor);
bydd yr arian yn gyfyngedig fel arfer, sy’n golygu na ellir ei wario ar ddim byd
heblaw’r diben y gwnaethpwyd cais amdano’n wreiddiol.
Efallai y gallwch godi mwy o arian (sy’n llai cyfyngedig), a denu mwy o bobl, drwy
neilltuo’r un amser ac ymdrechion i weithgareddau codi arian cymunedol!
1c. Pwy Ble Beth Pryd?
Cyn hyd yn oed dechrau gwneud cais am arian, dylech feddwl yn ofalus a bod yn eglur
ynglŷn â beth rydych am ei ariannu:
Pwy yw’r bobl a fydd yn elwa ar eich prosiect? Pwy ydych chi fel mudiad – a phwy
fydd yn gwneud i bethau ddigwydd?
Ym mhle fydd gwaith y prosiect yn digwydd?
Beth yw’r broblem y bydd eich prosiect yn ymdrechu i’w datrys / newid - a sut?
Pa bryd fydd cynnydd i’w weld – a sut fyddwch chi’n gwerthuso effeithiolrwydd y
prosiect?
1d. Eich ‘Cymysgedd Cyllido’
Os yw’r prosiectau am fod yn gynaliadwy, dylech osgoi dibynnu ar un math yn unig o
incwm. Dylech gael cydbwysedd rhwng ffynonellau ariannol, yn ddelfrydol rhwng:
Rhoddion gan unigolion a chymunedau
Cyfraniadau rheolaidd gan gefnogwyr
Grantiau prosiect gan gyllidwyr statudol
Ymddiriedolaethau a sefydliadau elusennol
Cymorth ymarferol gan wirfoddolwyr cymwys, busnesau ac ati.
1e. Tueddiadau Ariannu mewn Datblygu Rhyngwladol yn y DU
Bu newid pwyslais sylweddol yn yr arian sydd ar gael ar gyfer prosiectau datblygu
rhyngwladol rhwng 2010 a 2012, gyda newid penodol yn ethos a pholisi llywodraeth y
DU:
Symud oddi wrth o arian o’r DU sy’n cael ei fuddsoddi i feithrin ymwybyddiaeth
fyd-eang
Tuag at y rhan fwyaf o arian y DU sy’n weddill yn cael ei fuddsoddi mewn
ymyriadau tlodi uniongyrchol
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Mae’r rhan fwyaf o gronfeydd y DU oedd â phwyslais ar ‘ymwybyddiaeth’ wedi’u
diddymu (gweler adran 4). Er bod arian llywodraeth y DU ar ddatblygu rhyngwladol
wedi’i neilltuo, a bod yr ymrwymiad i wario 0.7% o GDP ar gymorth yn parhau, mae
rhaglen y DfID wedi’i chyfyngu i ganolbwyntio ar 27 gwlad:
Affrica: Gweriniaeth Ddemocrataidd Congo, Ethiopia, Ghana, Kenya, Liberia, Malawi,
Mozambique, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Somalia, De Affrica, Sudan, Tanzania,
Uganda, Zambia, Zimbabwe
Asia: Affganistan, Bangladesh, Burma, India, Kyrgystan, Nepal, Pacistan, Tajikistan
Tiriogaeth Meddianedig Palestina, Yemen.
Mae 16 gwlad wedi’u gollwng o raglenni’r DfID: Affrica: Angola, Burundi, Cameroon,
Gambia, Lesotho, Niger; Asia: Cambodia, China, Indonesia, Viet Nam; Y Dwyrain
Canol ac Ewrop: Bosnia Herzogovina, Irac, Kosovo, Moldova, Rwsia, Serbia
Ochr yn ochr â’r hinsawdd economaidd bresennol, creu cyfangiad cyfochrog yn
adnoddau ymddiriedolaethau a sefydliadau, mae’r newidiadau hyn yn golygu
heriau ariannol, yn enwedig i INGOau llai.
1f. Dangos ‘Effaith’
Ochr yn ochr â’r cyfyngiadau cyllido hyn, mae cyllidwyr yn y sector yn rhoi pwyslais
cynyddol ar yr agenda effaith, gan droi oddi wrth gefnogi ‘gweithgareddau’ a rhoi
pwyslais ar ‘ganlyniadau’ cliriach. Gan fod datblygu rhyngwladol yn faes cymhleth,
bydd yn rhaid i chi ddangos cadwyn ganlyniadau eich prosiectau’n eglur dros ben:
Mewnbynnau (ee arian ar gyfer ysgolion a staff)
Gweithgareddau (ee cynllunio strategaeth addysg)
Allbynnau (ee mwy o ysgolion wedi’u hadeiladu)
Canlyniadau (ee mwy o blant yn mynd i’r ysgol)
Effeithiau (ee cynnydd mewn llythrennedd)
Hefyd, mae ‘datblygu’ yn faes eang a gall cyllidwyr gwahanol ymddiddori mewn
gwahanol fathau o ganlyniadau. Byddwch yn elwa drwy fod yn eglur ynghylch union
natur cyfraniad eich prosiectau at:
Ddatblygu cymunedol (lefel leol)
Datblygu strategol (lefel isranbarthol)
Meithrin galluoedd (sgiliau a hyfforddiant)
Datblygiad gwirfoddolwyr (twf personol)
Addysg Datblygu (sgiliau a gwybodaeth)
Dyngarol (argyfwng)
Mae Nodau Datblygu’r Mileniwm y Cenhedloedd Unedig, sydd a’r nod o haneru tlodi
byd-eang erbyn 2015, yn parhau fel y fframwaith byd-eang i leddfu tlodi, a chyfeirir
atynt gan bron pob mudiad sy’n gweithio i leddfu tlodi’n fyd-eang. Dylech fod yn eglur
ynglŷn â sut y gall eich prosiect gyfrannu at un neu fwy o’r 8 amcan:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tlodi a Newyn
Addysg Gynradd i Bawb
Cydraddoldeb Rhywiol a Grymuso Merched
Lleihau Marwolaeth Plant
Iechyd Mamau
HIV / AIDS, Malaria a chlefydau eraill
Cynaliadwyedd Amgylcheddol
Partneriaethau Byd-eang ar gyfer Datblygu

2. Cefnogaeth Unigolion a Chymunedau
Gall denu cefnogaeth unigolion, mudiadau a sefydliadau yn eich ardal leol fod yn
ffynhonnell effeithiol a chynaliadwy dros ben o arian ‘anghyfyngedig’ a fydd yn galluogi
eich mudiad a’ch partneriaid deheuol i benderfynu ar y defnydd mwyaf effeithiol ohono,
yn hytrach na gorfod glynu wrth ofynion cyllidwyr allanol.
Er enghraifft, gall gymryd 2 ddiwrnod i ysgrifennu cais am grant untro o £2500, ond
gallech dreulio’r un faint o amser yn dosbarthu taflenni a llwyddo i recriwtio 50 o bobl i
roi £5 y mis – a fyddai’n codi £3,000 y flwyddyn, bob blwyddyn! Gallai hynny hefyd
godi proffil eich mudiad a chynyddu nifer eich cefnogwyr. Yn yr adran hon edrychir ar:
Godi Arian
Rhoi Rheolaidd
Rhoi Corfforaethol / gan Fusnesau
Masnachu
Mentrau Cymdeithasol
Cyllid Cynaliadwy Cymru:
www.sustainablefundingcymru.org.uk/fundingportal/funding-sources/giving-and-publicfundraising
2a. Codi Arian
Rhoddion gan Unigolion
Mae gofyn am roddion untro gan unigolion ar gyfer prosiectau rhyngwladol yn aml
fwyaf effeithiol mewn apeliadau, fel a) ymateb i argyfwng / trychineb neu b) cynlluniau
untro fel adeiladu ystafell ddosbarth. Mae rhoddion mwy sylweddol yn cynnwys
cymynroddion – arian ac eitemau a adewir i elusennau mewn ewyllysiau.
Digwyddiadau a Gweithgareddau Codi Arian
Dyma’r ffordd fwyaf effeithiol o annog pobl drwy ffyrdd cymdeithasol a chreadigol i
helpu’ch prosiectau rhyngwladol. Gall amrywio o raffl i daith seiclo noddedig, a bydd
angen cryn waith i drefnu digwyddiadau o’r fath ond gall ennyn ‘teyrngarwch
cefnogwyr’ – a gellir manteisio ar hwnnw i ddenu rhoddion rheolaidd yn y dyfodol.
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2b. Rhoi Rheolaidd
Dyma’n aml y ffynhonnell incwm fwyaf gwerthfawr a chynaliadwy i fudiadau bach, yn
enwedig ar gyfer a) costau craidd, b) prosiectau sy’n ymateb i angen amrywiol neu c) a
arweinir gan bartneriaid deheuol. Bydd rhoddwyr fel arfer yn disgwyl i chi gadw mewn
cysylltiad â hwy, drwy gylchlythyr, er enghraifft, i roi gwybod iddynt sut mae eu
rhoddion yn cael eu defnyddio. Gall dulliau rheolaidd gynnwys:
Tanysgrifiad – ffi ymaelodi / taliad rheolaidd.
Debyd Uniongyrchol – rhodd fisol yn syth o gyfrif banc y rhoddwr.
Rhoi drwy’r Gyflogres – Cynllun rhoi yn y gweithle lle mae cyflogeion yn cofrestru i
roi i elusen benodol o’u cyflog. Mae’r rhodd yn cael ei thynnu’n syth o’r cyflog a’i
hanfon yn uniongyrchol at yr elusen dan sylw.
COFIWCH – gofynnwch i roddwyr roi drwy GYMORTH RHODD!
www.hmrc.gov.uk/individuals/giving/gift-aid.htm
Mae Cymorth Rhodd yn caniatáu i elusennau hawlio cyfradd sylfaenol y dreth (28.2%)
ar roddion a roddir i elusennau gan roddwyr sy’n talu treth yn y DU, gyda’u caniatâd.
Cymru’n Rhoi:
www.wcva.org.uk/info/index.cfm?sub=3&display_sitetextid=2000
2c. Rhoi Corfforaethol / gan Fusnesau
www.sustainablefundingcymru.org.uk/fundingportal/funding-sources/giving-and-publicfundraising/company-giving
Meddyliwch yn gyntaf am fusnesau a chwmnïau lleol yn eich cymuned a all fod yn
barod i gefnogi / noddi eich gwaith rhyngwladol. Bydd cwmnïau’n aml yn awyddus i
wneud hyn i gael cyhoeddusrwydd positif a “chysylltiad brand” – a bydd eich prosiect
yn elwa ar hynny ym mhob ffordd, ar yr amod nad yw’n arwain at wrthdaro moesegol
(er enghraifft, gwneud gwaith heddwch ag arian a gafwyd gan wneuthurwyr arfau).
Gall cwmnïau hefyd fod yn ffynhonnell ardderchog o sgiliau ac arbenigedd, nwyddau
neu ‘roddion ymarferol’ , ee gallech gysylltu â chwmnïau sy’n arbenigo (yn y DU)
mewn gwasanaethu rydych am eu cyflenwi (gyda’ch partneriaid deheuol) – er
enghraifft, BT (British Telecom) ar gyfer prosiectau telathrebu; Dŵr Cymru – ar gyfer
prosiectau dŵr; neu CISCO – ar gyfer prosiectau TGCh.
2d. Masnachu
www.sustainablefundingcymru.org.uk/earning/trading
Gall rhai prosiectau rhyngwladol – yn enwedig rhai sy’n rhoi sylw i faterion yn
ymwneud â bywoliaeth – godi incwm i brosiectau drwy werthu nwyddau (fel crefftau
wedi’u masnachu’n deg neu’n foesegol) i brynwyr yn y DU. Mae siopau elusen yn
cael ac yn gwerthu nwyddau a roddir iddynt i gynhyrchu arian ar gyfer prosiectau
rhyngwladol. Fodd bynnag, mae gan siopau orbenion sylweddol ac nid ydynt yn
gwneud synnwyr economaidd i elusennau bach fel arfer.
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2e. Cynlluniau Mentrau Cymdeithasol
KIVA – Benthyciadau sy’n newid Bywydau
www.kiva.org
Cenhadaeth Kiva yw cysylltu pobl, drwy fenthyca, grymuso unigolion i fenthyca i
entrepreneuriaid ar draws y byd – microgylllid a’r rhyngrwyd yn dod wyneb yn wyneb.
Gwobrau Mileniwm UNLTD
www.unltd.org.uk
Mae’r elusen yn cynorthwyo entrepreneuriaid sydd am newid y byd er gwell. Ceir
grantiau ar ddwy lefel. Lefel Un £500 - £5,000 a Lefel Dau £10 – 20,000.

3. Arian i Brosiectau yng Nghymru
Mae nifer o ffyrdd o gael gafael ar arian ar raddfa fach sydd â phrif nod o feithrin
galluoedd mudiadau cymdeithas sifil yng Nghymru i ymddiddori mewn datblygu.
Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica (4 cronfa)
World Development Programme Sefydliad Waterloo
Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica
Gwirfoddoli Rhyngwladol GwirVol
Cymru Masnach Deg
Amgylchedd Cymru
Cyngor Celfyddydau Cymru
Cynllun Addysg Ryngwladol
Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol
Sylwer: ers y briff diwethaf ar gyllido, nid yw cynllun Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth
Cymru bellach yn cynnig cronfa grantiau uniongyrchol, ond mae’n cynnig adnoddau a
chymorth drwy rai o’r uchod.
Porth Datblygu Rhyngwladol Cymru
Canolfan Gymreig Materion Rhyngwladol (WCIA)
wws.wcia.org.uk neu ffoniwch 02920 228549
Cymorth WCVA i Brosiectau Rhyngwladol
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
www.walesafrica.org neu ffoniwch 08002 888 329
3a. Cymdeithas Sifil a Mudiadau Cyswllt – Cronfeydd Prosiectau
Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica
Cynllun Grantiau Bach
Rheolir gan WCVA, Ariennir gan gynllun ‘Cymru o Blaid Affrica’ Llywodraeth Cymru.
www.walesafrica.org/funding.html
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Nod grantiau Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica yw cynorthwyo cymdeithas sifil a
mudiadau cymunedol yng Nghymru i ddatblygu cysylltiadau â phartneriaid yn Affrica
sy’n cyfrannu at ddysgu, brawdgarwch a datblygu cymunedol ac sy’n cael effaith ar
fywoliaeth, iechyd, ieuenctid, cydraddoldeb a’r amgylchedd. Mae grantiau wedi’u
clymu wrth gynnydd drwy fframwaith Gwobrau Seren Aur y Cenhedloedd Unedig ar
gyfer arferion da wrth gysylltu:
www.walesafrica.org/how_to_link.html
Hyd at £2000: Grantiau Partneriaeth a Chyfranogiad - i dalu cymhorthdal tuag at
ymweliadau cyfnewid â phartneriaid o Affrica; cyfranogiad cymunedol, cynhwysiant
a dadansoddi angen; ffurfioli cytundebau partneriaeth a phrosesau penderfynu i
gynllunio a chyflawni gweithgarwch prosiectau.
Hyd at £5000: Grantiau Cyflenwi Technegol – pan mae’r holl ragofynion uchod ar
waith, fel cymhorthdal tuag at gostau cyfnewid sgiliau technegol, cydlynu rhwng
asiantaethau ac asesu effaith i gyflenwi prosiectau sy’n ymwneud â chynlluniau
bywoliaeth, iechyd, ieuenctid, cydraddoldeb ac amgylcheddol. .
Am fanylion am grantiau Partneriaeth a Thechnegol, ewch i:
www.walesafrica.org/funding_apply_for_a_grant.html
Hefyd, mae WACL wedi datblygu dwy ffrwd gyllido ar gyfer ymyriadau prosiect
penodol:
Grantiau Prosiectau Coedwigaeth – mewn partneriaeth â’r prosiect Maint Cymru,
a ariennir gan Sefydliad Waterloo. Mae hyd at £4,000 ar gael at brosiectau
cadwraeth coedwigoedd a / neu blannu coed mewn cymunedau yn Affrica IsSahara. www.walesafrica.org/funding_forestry_grants.html
Grantiau Prosiectau Ynni Glân – ariennir gan Is-adran Newid yn yr Hinsawdd
Llywodraeth Cymru. Hyd at £10,000 tuag at brosiectau ynni glân (solar, gwynt, dŵr,
bio-nwy, stofiau ynni effeithlon ayb) mewn cymunedau yn Affrica Is-Sahara, sy’n
gorfod dangos arbediad carbon.
www.walesafrica.org/funding_clean_energy_grant.html
Sefydliad Waterloo (TWF)
World Development Programme Sefydliad Waterloo
www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopment.html
Mae TWF yn gweithio i gynorthwyo mudiadau sy’n helpu cymunedau o dan anfantais
economaidd i ddatblygu ffyniant cynaliadwy, drwy wella gallu unigolion i fanteisio ar
addysg dda; cynorthwyo cymunedau i gael mynediad at ddŵr glân, glanweithdra a
hylendid; ac mae cynnig cymorth i ddatblygu mentrau llwyddiannus i gyd yn
allweddol i gyflawni’r nod hwn.
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Grantiau bach o £5-10,000 y flwyddyn ar gyfer ymyriadau prosiect ar lefel
gymunedol sy’n addas ar gyfer elusennau llai
Grantiau aml flwyddyn o £50-100k y flwyddyn ar gyfer ymyriadau strategol gan
elusennau mwy
Rhaglen Amgylcheddol Sefydliad Waterloo
www.waterloofoundation.org.uk/environmentAboutTheProgramme.html
Mae TWF yn awyddus i gefnogi cynlluniau sy’n gweithio i leihau effeithiau newid yn yr
hinsawdd a achosir gan bobl a gwella iechyd yr amgylchedd morol, yn y DU a ledled y
byd, gyda phwyslais ar goedwigoedd trofannol a phrosiectau morol.
Cynllun Grant Cyswllt Iechyd Cymru o Blaid Affrica
Rheolir gan GIG Cymru, ac fe’i hariennir ar y cyd gan Adran Iechyd Llywodraeth
Cymru a’r Cynllun Cymru o Blaid Affrica
http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment/intdevelopment/walesforafrica/wfafri
cagrantscheme/
;jsessionid=pT8MNydXkJgpHCkp1bqkGx9SBg5rc188th4yHqX2XWsghPKLSzlg!19039
69370?lang=en
Mae’r gronfa hon o £100,000 y flwyddyn (rhwng pob cais a ddyfernir) yn hybu
prosiectau iechyd rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, gan gyfrannu at ddatblygu
gwybodaeth a sgiliau ymarferwyr iechyd yng Nghymru. Dyddiad cau 2012 yw 5
Mawrth.
Amgylchedd Cymru
Rheolir gan WCVA mewn partneriaeth ag 8 mudiad amgylcheddol.
www.environment-wales.org/grants/130
Mae gan Amgylchedd Cymru 5 ffrwd grant, sydd wedi’u cynllunio i gynorthwyo
prosiectau yn ystod pob cam o’u datblygiad.
Grantiau Cychwyn: Mae'r rhain yn helpu gyda chostau sefydlu grwpiau gwirfoddol
neu gymunedol newydd, fel llogi adeilad, cyhoeddusrwydd neu argraffu,
hyfforddiant, yswiriant, costau aelodaeth gyswllt, ac yn y blaen. Uchafswm y grant
hwn yw £1,000.
Grantiau Cyn-brosiect: Mae'r rhain yn helpu i dalu costau unrhyw astudiaethau neu
arolygon sydd angen eu cyflawni cyn y gall y prosiect ddechrau; er enghraifft
astudiaethau ymarferoldeb, cynlluniau busnes, arolygon ecolegol neu werthusiadau
cymunedol. Rhaid i'r astudiaethau gael eu cyflawni gan drydydd parti. Uchafswm y
grant hwn yw £4,000.
Mae gan Amgylchedd Cymru dair o ffrydiau grant eraill, ar gyfer prosiectau
cofrestredig yn unig.
Grantiau Cefnogi Hyfforddiant: Mae'r grantiau hyn ar gael i helpu gyda chostau
cyrsiau hyfforddi a chynadleddau. Mae'r costau cymwys yn cynnwys costau teithio,
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cynhaliaeth a ffioedd cyrsiau. Uchafswm y grant hwn yw £400. Gellir cyflwyno
ceisiadau ar unrhyw adeg.
Grantiau Prosiect: Mae'r grantiau hyn yn helpu i dalu am ddeunyddiau a chyfarpar y
prosiect. Uchafswm y grant hwn yw £10,000. Gellir cyflwyno ceisiadau unrhyw
adeg.
Grantiau Rheoli: Mae'r grantiau hyn yn helpu i dalu am swyddi newydd ar gyfer
prosiectau cofrestredig. Rhaid i'r swyddi fod ar gyfer prosiect penodol ac nid yn rhan
o weithgareddau craidd arferol y mudiad. Mae'r grantiau hyn yn amrywio rhwng
£1,000 a £12,000. Rhaid derbyn ceisiadau erbyn 31 Hydref ar gyfer grantiau'n
dechrau ar 1 Ebrill y flwyddyn ganlynol. Gallwn gynnig cyllid am hyd at chwe
blynedd.
Cynllun Grantiau Masnach Deg
Rheolir gan Gymru Masnach Deg, a’i reoli gan Gynllun Cymru o Blaid Affrica
Llywodraeth Cymru.
www.fairtradewales.org.uk
Gall Cymru Masnach Deg gynnig symiau bach o gyllid grant i gynorthwyo grwpiau
masnach deg mewn prosiectau datblygol.
Rhaglen Addysg Ryngwladol Cymru
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/111025iepspecificationsen.pdf
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd tendrau ar hyn o bryd i ddarparwyr gwasanaeth i
gyflenwi Rhaglen Addysg Ryngwladol newydd, y rhagwelir a fydd yn darparu
adnoddau a chymorth i brosiectau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Fyd-eang a chysylltiadau rhyngwladol rhwng ysgolion.
Cyngor Celfyddydau Cymru
www.artswales.org.uk/what-we-do/funding/funding-advice-and-guidelines
Mae Cyngor y Celfyddydau’n dosbarthu grantiau i fudiadau ac unigolion yng Nghymru
– gan gynnwys, er enghraifft, prosiectau celfyddydau cymunedol sy’n cynnwys
cysylltiadau ag Affrica:
cymorth i gynyrchiadau a rhaglenni
cyfranogiad
y celfyddydau a phobl ifanc
cynaliadwyedd
hyfforddiant a datblygiad personol
Mae arian ar gael ar dair lefel:
Grantiau Bach: £250 – £5,000
Grantiau Sylweddol: £5,001 – £30,000
Hyd at £100,000 (ar gyfer prosiectau Teithiau Cenedlaethol a Gwyliau mawr)
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Mae arweiniad defnyddiol i ffynonellau eraill o grantiau celfyddydol ar gael yn
www.artswales.org.uk/what-we-do/funding/funding-advice-and-guidelines/othersources-of-funding
3b. Gwirfoddoli Rhyngwladol wedi’i leoli yng Nghymru
Yn ogystal â chyfleoedd i wirfoddoli ag amrywiaeth eang o gysylltiadau cymunedol
Cymreig ac elusennau (ewch i www.walesafrica.org/projects.html), mae rhai cynlluniau
penodol sy’n cefnogi gwirfoddoli rhyngwladol fel gweithgarwch ar wahân.
Cyfnewid UNA
www.unaexchange.org
Mae Cyfnewid UNA, sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd yn cynnig dros 1500 o
brosiectau sydd ar gael mewn dros 60 o wledydd, sy’n cynorthwyo cymunedau lleol â
phrosiectau amgylcheddol, addysg ac anghenion cymdeithasol. Mae UNAE yn fudiad
elusennol dielw sy’n cynnig cymorth proffesiynol a chynhwysfawr, gyda 40 mlynedd o
brofiad o weithio â phartneriaid ledled y byd. Mae’n rhoi pwyslais arbennig ar
ymgysylltu â phobl ifanc wedi’u dadrithio drwy wirfoddoli. Y 3 phrif gynllun yw:
Rhaglen cyfnewid Gogledd-De:
o Tymor byr (2-4 wythnos) lleoliadau haf, hysbysebir fis Mawrth
o Tymor hir (1-12 mis)
Gwasanaeth Gwirfoddol Ewrop (lleoliadau wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer pobl
ifanc 18-30 oed)
Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO)
Llywodraeth Cymru
Rheolir gan Emerging World a PSMW (Rheoli yng Ngwasanaeth Cyhoeddus Cymru)
http://wales.gov.uk/psmwsubsite/psmw/personaldev/international/?lang=en
Mae’r Cynllun Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO) yn galluogi rheolwyr ac arweinwyr
o Gymru i dreulio hyd at wyth wythnos yn gweithio ar brosiectau datblygu strategol yn
Affrica Is-Sahara, gan helpu i gyflawni Nodau Datblygu’r Mileniwm y Cenhedloedd
Unedig. Bydd cyfranogwyr yn datblygu eu sgiliau arwain eu hunain drwy rannu eu
harbenigedd ac yn cyflawni buddiannau amlwg i’r cymunedau maent yn gweithio â
hwy. Bydd y sgiliau a’r ddealltwriaeth y bydd cyfranogwyr yn dod adref gyda hwy’n
werthfawr i’w cyflogwyr ac i’w gyrfaoedd eu hunain.
Gwirfoddoli Rhyngwladol i Bobl Ifanc
Cynllun Grantiau GwirVol
Rheolir gan WCVA, ac fe’i hariennir gan Lywodraeth Cymru i weithredu argymhellion
‘Comisiwn Russell’
www.gwirvol.org/en/grants/
Bydd Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Rhyngwladol i Bobl Ifanc GwirVol yn cefnogi
cyfleoedd i bobl ifanc mewn cymunedau difreintiedig a lleiafrifol yng Nghymru i
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wirfoddoli’n rhyngwladol, drwy ariannu prosiect gwerth hyd at £30,000 ar gyfer rhaglen
o weithgareddau wedi’i strwythuro a fydd yn cynnig profiadau gwirfoddoli rhyngwladol
o safon uchel i bobl ifanc 16-25 oed. Bydd Cynllun Grantiau Gwirfoddoli Rhyngwladol i
Bobl Ifanc GwirVol yn talu hyd at 80% o gyfanswm costau’r prosiectau. Mae’r
grantiau’n agor fis Mawrth ac maent fel arfer yn cau tua mis Mehefin.

4. Cronfeydd Llywodraeth y DU
Daw rhan fwyaf o arian llywodraeth y DU ar gyfer prosiectau rhyngwladol drwy’r DfID,
yr Adran Datblygu Rhyngwladol, gyda rhai cronfeydd eraill i ddibenion penodol ar gael
oddi wrth yr Adrannau Addysg ac Iechyd. Gan ei fod yn arian cyhoeddus, mae
cronfeydd y llywodraeth fel arfer yn cynnwys gofynion caeth ar gyfer tryloywder ac
atebolrwydd wrth eu rheoli. Bydd yn rhaid i fudiadau gael staff â sgiliau proffesiynol a
systemau ar waith i gyflawni’r gofynion hyn, os yw ceisiadau am lwyddo.
NID yw mwyafrif cronfeydd mawr y llywodraeth ar gyfer ymyriadau datblygu
rhyngwladol yn dod o’r DU, ond maent yn hytrach yn cael eu sianelu drwy
swyddfeydd gwledydd (ee, daw arian y DfID ar gyfer gweithgareddau yn Uganda yn
bennaf drwy’r DfID yn Kampala). Gall fod yn bosibl i fanteisio yn y wlad ar adnoddau
rhaglenni o wladwriaethau eraill y Cenhedloedd Unedig (ee UDA, Canada, Gwledydd
Llychlyn) a chyrff anllywodraethol rhyngwladol (ee Oxfam, Achub y Plant) i redeg
prosiectau partneriaeth ar lawr gwlad.
Rhoddir manylion isod am y cronfeydd a’r cymorth a ariennir gan y DfID yn y DU:
Cynllun Common Ground (CGI)
Global Poverty Action Fund (GPAF)
International Health Links (IHLFS) – mae rownd olaf y ceisiadau am grantiau
bellach wedi cau
Global School Partnerships (GSP)
Diaspora Volunteering Alliance (DVA)
International Citizen Service (ICS)
Ers y briff diwethaf, mae’r cynlluniau grant canlynol wedi dod i ben:
DfID Global Community Links
DfID Development Awareness Funds
DfID Development Innovation Fund
DfID Civil Society Challenge Fund
DfID Cynllun DELPHE (Development Partnerships in Higher Education) (ar gyfer
ffynonellau o arian ar gyfer Addysg Uwch, cliciwch yma)
Grantiau Awdurdodau Lleol y DfID (heblaw am y Global School Partnerships,
adran 5)
Partneriaethau Addysg ag Affrica (EPA)
Prime Ministers Initiative: PMI2 Connect
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Mae Uned Cymdeithas Sifil y DfID yn cynnig llinell gyswllt uniongyrchol ar gyfer
grwpiau gwirfoddol o Gymru.
www.dfid.gov.uk/About-us/Contact-us/ neu ffoniwch 0845 300 4100.
Mae BOND (British Overseas Networks for Development) yn cynnig hyfforddiant a
gwybodaeth i gyrff anllywodraethol o’r DU sy’n gweithio yn y maes datblygu
rhyngwladol.
www.bond.org.uk neu ffoniwch 020 7837 8344
4a. Cyllid o’r DU ar gyfer Prosiectau Datblygu
Cynllun Common Ground y DfID
Rheolir gan Comic Relief
www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/Not-for-profitorganisations/Common-ground/
Mae’r cynllun Common Ground yn gronfa £20 miliwn i helpu datblygiad yn Affrica drwy
fudiadau bach a chymunedau ar wasgar yn y DU. Nod y cynllun yw cynyddu
mynediad at grantiau a chryfhau gallu mudiadau bach a rhai a arweinir gan
boblogaethau ar wasgar yn y DU sy’n gweithio i greu newidiadau gwirioneddol a
chynaliadwy mewn rhai o’r cymunedau tlotaf a mwyaf difreintiedig yn Affrica. Gall
ymgeiswyr wneud cais i un i chwe rhaglen grant Comic Relief (gweler adran 5), neu’r
rhaglenni iechyd, addysg neu fenter a chyflogaeth sydd wedi’u datblygu’n unswydd ar
gyfer y cynllun hwn.
Grantiau Ymchwil, Ymgynghori a Chynllunio – gall y rhain fod hyd at £25,000
ac am hyd at 12 mis. Byddant yn galluogi partneriaid i wneud gwaith ymchwil,
asesiadau o angen, astudiaethau peilot a gwaith cysylltiedig sy’n galluogi
mudiadau sy’n gwneud cais i ddatblygu cynnig manwl a thrylwyr.
Grantiau prosiect – gall y rhain fod hyd at £1 miliwn dros bum mlynedd. Mae’r
grant cymedrig am y rhan fwyaf o fudiadau bach yn llai na £200,000 dros dair
blynedd. Cynghorir mudiadau i wneud cais sy’n gymesur â maint a gallu eu
mudiad, maint a gallu eu partneriaid lleol, ac yn seiliedig ar yr hyn maent wedi’i
gyflawni hyd yma.
Grantiau Datblygu Sefydliadol – hyd at £40,000 am hyd at dair blynedd.
Byddai’r grantiau hyn yn gweithredu fel grantiau ‘atodol’ i rai sydd wedi cael grant
prosiect yn unig. Byddent yn cynnig pecyn o gymorth i gryfhau mudiadau bach
neu boblogaethau ar wasgar yn y DU.
Mae’r cylch ymgeisio olaf ar gyfer y CGI yn agor ar 27 Chwefror 2012 gyda dyddiad
cau ar 9 Mai 2012. Bydd y broses o ddyfarnu grantiau’n ailddechrau yn Haf 2013.
Cynllun Ariannu Cysylltiadau Iechyd Rhyngwladol DfID (IHLFS)
Rheolir gan THET, British Council a’r Ganolfan Cysylltiadau Iechyd Rhyngwladol
Mae Cysylltiadau Iechyd yn bartneriaethau ffurfiol rhwng sefydliad iechyd mewn gwlad
ddatblygol a chymheiriaid yn y DU, gyda’r nod o gryfhau systemau iechyd a gwella
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gwasanaethau iechyd mewn gwledydd datblygol a datblygedig drwy alluogi sgiliau a
gwybodaeth i gael eu trosglwyddo’n ôl a blaen rhwng pobl sy’n gweithio yn y sector
gofal iechyd. Nod y cynllun grant yw gwella gallu gwasanaethau iechyd mewn
gwledydd datblygol drwy ddyfarnu grantiau cysylltu ar dair lefel wahanol - <£3,000;
<£15,000 a <£180,000.
Mae’r cyfnod ariannu cyfredol ar gyfer y 3 rhaglen wedi cau erbyn hyn, fodd
bynnag, ceir gwybodaeth bellach yn:
www.britishcouncil.org/learning-healthlinks-ihlfs-projects.htm
Cynllun Partneriaethau Iechyd DfID / THET
Rheolir gan yr Ymddiriedolaeth Addysg Iechyd Trofannol (THET)
www.thet.org/hps
Mae’r Cynllun Partneriaeth Iechyd (HPS) yn rhaglen pedair blynedd i hybu datblygiad
gwasanaethau iechyd yn rhai o wledydd tlotaf y byd. Mae’r wefan hon yn cynnwys
adnoddau i ffurfio a datblygu partneriaethau effeithiol sy’n ymateb i ofynion gwledydd
incwm isel, gan gynnig cymorth iddynt yn y DU a gwledydd eraill ac i rannu arferion da
a dysgu.
Grantiau cychwyn o hyd at £5,000 i annog datblygu cysylltiadau newydd ac ifanc â
mudiadau. Gellir gwneud cais ar unrhyw adeg.
www.thet.org/call-for-applications-for-start-up-grants/
Grantiau Partneriaeth Sefydliadau Mawr wedi’u Paru o £30-100k – dyddiad cau
13 Mai 2012.
www.thet.org/call-for-applications-for-large-paired-institutional-partnership-grants/
Grantiau Partneriaeth Aml Wlad o £200-600k ar gael yng Ngorffennaf 2012.
www.thet.org/hps/funding-and-activity/multi-country-partnerships
Grantiau Partneriaeth Sefydliadau Canolig wedi’u Paru o hyd at £15k – (wedi
cau ers Hydref 2011)
www.thet.org/hps/funding-and-activity/paired-institutional-partnerships
Grantiau Gwirfoddoli Tymor Hir o £200k-1.5m
www.thet.org/hps/funding-and-activity/long-term-volunteering (wedi cau ers Rhagfyr
2011)
Cronfa DfID Global Poverty Action (GPAF)
Rheolir gan Triple Line Consulting
www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-opportunities/Not-for-profitorganisations/Global-Poverty-Action-Fund/
Lansiwyd y Gronfa Global Poverty Action (GPAF) ar 27 Hydref 2010. Mae’r gronfa,
sy’n cael ei harwain gan y galw, yn cynorthwyo prosiectau sy’n gweithio i leihau tlodi a
chyflawni Nodau Datblygu’r Mileniwm drwy sicrhau newidiadau pendant i fywydau pobl
drwy: gyflenwi gwasanaethau, grymuso ac atebolrwydd a gwaith ar wrthdaro,
diogelwch a chyfiawnder. Bydd prosiectau’n cael eu dethol ar sail eu heffaith amlwg ar
dlodi, eglurder allbynnau a chanlyniadau, gwerth am arian.
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‘Ffenestr Arloesi’ – Hyd at £250,000, i annog dulliau arloesol o leihau tlodi.
Dyddiad cau nesaf 13 Mawrth 2012; cyhoeddir y 4edd rownd fis Ebrill 2012.
‘Ffenestr Effaith’ – hyd at £4 miliwn, ar gyfer prosiectau gyda dulliau strategol ar
raddfa fawr i leihau tlodi, yn gysylltiedig â Nodau Datblygu’r Mileniwm, ac yn
defnyddio dulliau sydd wedi ennill eu plwyf.
Ceir crynodeb dysgu defnyddiol o nodweddion ceisiadau cryf a gwan i’r GPAF yma:
www.dfid.gov.uk/Documents/funding/gpaf/GPAF-Innovation-CN-StrengthsWeaknesses.pdf
UK Aid Match
www.dfid.gov.uk/Work-with-us/Funding-opportunities/Not-for-profit-organisations/UKAid-Match
Lansiwyd UK Aid Match ar 30 Mehefin 2011 am flwyddyn o dreial hyd Fehefin 2012
gyda chyfanswm o £30m ar gael. Mae’n gronfa sy’n cael ei harwain gan y galw a fydd
yn paru rhoddion cyhoeddus i apeliadau ar gyfer gweithgareddau datblygu sy’n
canolbwyntio ar leihau tlodi mewn gwledydd datblygol, gan roi arian cyfatebol i roddion
dros £100k.
Cronfa Sector Dillad ‘RAGS’
www.dfid.gov.uk/Work-with-us/Funding-opportunities/Business/Responsible-andAccountable-Garment-Sector-RAGS-Challenge-Fund-/
Mae Cronfa Her y Sector Dillad Cyfrifol ac Atebol (RAGS) yn helpu prosiectau sy’n
gweithio i wella amodau gweithwyr agored i niwed yn y sector cynhyrchu dillad parod
(RMG) yn Asia ac Affrica Is-Sahara sy’n cyflenwi’r farchnad yn y DU. Nid oes dim
rowndiau ariannu newydd yn yr arfaeth ar gyfer 2012.
4b. Ariannu Addysg Datblygu a Chynlluniau Cysylltu Ysgolion
Mae’r rhain yn ffynonellau sy’n targedu gweithgareddau yn y sector addysg ffurfiol a
chanlyniadau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm.
Mae’r rhain yn ffynonellau sy’n targedu gweithgareddau yn y sector addysg ffurfiol a
chanlyniadau sy’n seiliedig ar y cwricwlwm.
Mae cyngor a chanllawiau defnyddiol a chyfoes ar gyfleoedd ariannu penodol mewn
Addysg Datblygu ar gael yn
Cyfanfyd – Cymdeithas Addysg Datblygu Cymru
www.cyfanfyd.org.uk
Think Global – Cymdeithas Addysg Datblygu y DU
www.think-global.org.uk
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Rhaglen Addysg Ryngwladol Cymru
http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/111025iepspecificationsen.pdf
Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd tendrau ar hyn o bryd i ddarparwyr gwasanaeth i
gyflenwi Rhaglen Addysg Ryngwladol newydd, y rhagwelir a fydd yn darparu
adnoddau a chymorth i brosiectau Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a
Dinasyddiaeth Fyd-eang a chysylltiadau rhyngwladol rhwng ysgolion.
Ymweliadau Cyswllt Ysgolion ac Ardaloedd
Rheolir gan British Council
www.britishcouncil.org/wales-school-linking-visits-3.htm
Arian i athrawon a phenaethiaid i fynd ar ymweliadau byr ag ysgolion partner mewn
unrhyw wlad y tu allan i Ewrop i sefydlu partneriaeth yn seiliedig ar y cwricwlwm neu i
ddatblygu cysylltiad sy’n bod eisoes. Mae grantiau o £1,000 ar gael ar gyfer costau
teithio, cynhaliaeth a llety.
Connecting Classrooms
Rheolir gan British Council
www.britishcouncil.org/learning-connecting-classrooms.htm
Rhaglen fyd-eang i greu partneriaethau rhwng clystyrau o ysgolion yn y DU ac eraill
ledled y byd (China a Saudi Arabia ar hyn o bryd), gan feithrin dealltwriaeth ac
ymddiriedaeth rhwng gwahanol gymdeithasau ac i baratoi pobl ifanc ar gyfer bywyd a
gwaith fel dinasyddion byd-eang. Mae Connecting Classrooms yn cynnig grantiau a
chymorth i brosiectau cwricwlwm ar y cyd, datblygiad proffesiynol i athrawon ac
arweinwyr ysgolion, cymhwysedd i gael achrediad i’r ysgol, arweiniad ar ddefnyddio
offer TGCh a’r cyfle i rwydweithio a chydweithio ar-lein â chymuned fyd-eang o
weithwyr addysg proffesiynol o’r un anian.
Partneriaethau Ysgol Byd-eang DfID (DGSP)
www.dfid.gov.uk/globalschools
Rheolir gan British Council, UKOWLA, Cambridge Education Foundation a VSO.
Nod Partneriaethau Ysgol Byd-eang yw hybu ymrwymiad pobl ifanc i greu byd tecach
a mwy cynaliadwy, drwy gefnogi partneriaethau sy’n hybu addysg fyd-eang drwy’r
cwricwlwm. Darperir cymorth ac arweiniad i athrawon a grantiau i ysgolion i wneud y
gorau o bartneriaethau ysgol fel cyfrwng dysgu. Mae arian ar gael ar gyfer ymweliadau
rhwng ysgolion partner i’w galluogi i ddatblygu prosiectau cwricwlwm ar y cyd sy’n
seiliedig ar themâu byd-eang.
Cafodd cyllid grant Partneriaethau Ysgol Byd-eang ei atal yn ystod Adolygiad o
Raglenni Datblygu Ymwybyddiaeth DfID yn 2011 (gweler yr adroddiad yma).
Ymddengys y bydd yn parhau mewn rhyw ffurf, ond rhaid aros am gyhoeddiad gan
DfID.
Ceir gwybodaeth am y grantiau oedd ar gael tan 2011 isod:
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Grant cychwyn DGSP
i annog partneriaethau ysgol newydd sy’n hybu dysgu byd-eang drwy’r cwricwlwm.
www.cambed.com/home/Aboutus/NotforprofitFoundation/DGSPStarterGrant/tabid/1354/Defaul
t.aspx
Grant Ymweliadau Cyfatebol DGSP
ar gyfer partneriaethau sy’n gosod sylfeini ar gyfer gwaith cydweithredol tymor hir a
fydd yn sefydlu dimensiwn byd-eang yng nghwricwlwm yr ysgolion.
www.dfid.gov.uk/Getting-Involved/For-schools/global-school-partnerships/start-tobuild-your-partnership/Apply-for-a-Reciprocal-Visit-Grant/
Grant Prosiect Cwricwlwm Byd-eang DGSP
Galluogi partneriaethau sefydledig i ddatblygu gweithgareddau cwricwlaidd ar y cyd
gyda thema fyd-eang.
www.dfid.gov.uk/Getting-Involved/For-schools/global-school-partnerships/Developgood-practice-in-your-partnership/Apply-for-a-Global-Curriculum-Project-grant1/
Grant Awdurdodau Lleol DGSP
cynlluniwyd i greu cysylltiadau rhyngwladol a all feithrin a chefnogi partneriaethau
gyda phwyslais ar addysg fyd-eang. Mae’r dyddiad cau blynyddol ym mis Mawrth.
www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-Schemes/Funding-for-localauthorities/GSP-Local-Authority-Grants/
4c. Gwirfoddoli Rhyngwladol o’r DU
Er nad yw’r rhain yn ffynonellau cyllid mewn gwirionedd, gall llawer o ymholiadau sy’n
ymwneud â chyfleoedd gwirfoddoli tramor a’r mudiadau canlynol (yn ogystal â’r
mudiadau Cymreig a restrir yn adran 2) fod yn ddefnyddiol i gyfeirio atynt.
Rhaglen Diaspora Volunteering Alliance DfID
Cefnogir gan VSO
www.diasporavolunteeringalliance.org/about-us
Mae Rhaglen Diaspora Volunteering DFID, sy’n gweithio drwy dros 20 mudiad
cymunedau ar wasgar, yn cynnig arian i helpu gweithwyr proffesiynol medrus o
gymunedau ar wasgar y DU i wirfoddoli i weithio yng ngwledydd neu gyfandiroedd eu
treftadaeth, ac i’r gwirfoddolwyr wneud cyfraniad ystyrlon at brosiect datblygu.
Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol DfID
www.dfid.gov.uk/Get-Involved/Take-action/International-Citizen-Service/
Mae’r Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (ICS) yn brofiad gwirfoddoli byd-eang
sy’n galluogi pobl ifanc o bob cefndir i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i rai o bobl
dlotaf y byd. Bydd y cynllun newydd hwn, a lansiwyd gan Brif Weinidog y DU ac sy’n
cael ei ariannu gan yr Adran Datblygu Rhyngwladol (DFID), yn rhoi cyfle i filoedd o
bobl ifanc 18-22 oed o bob rhan o’r DU i ymuno â’r frwydr yn erbyn tlodi byd-eang.
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Mae lle ar gael hefyd i rai arweinwyr timau a fydd yn mentora’r gwirfoddolwyr eraill ac
yn cyfrannu eu sgiliau a’u profiad.
Rydym yn awr wedi cyrraedd yr alwad olaf am geisiadau ar gyfer rhaglen blwyddyn
beilot yr ICS. Ni dderbynnir ceisiadau ar ôl Chwefror 2012 a bydd disgwyl i chi fynd
dramor fis Ebrill 2012. Mae’r llywodraeth yn datblygu cynlluniau i barhau â’r rhaglen
ICS ar ôl y peilot; ewch i’r wefan ar ôl mis Mawrth 2012 am ragor o fanylion. Cewch
gofrestru eich diddordeb yn rhaglenni’r dyfodol drwy anfon e-bost i enquiry@icsuk.org.uk
Arian y DfID ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol sy’n dymuno astudio yn y DU
www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-Schemes/Funding-for-internationalstudents-wishing-to-study-in-the-UK
Mudiadau / Chwiliadau Gwirfoddoli Rhyngwladol o’r DU
Gwasanaethau Gwirfoddol Dramor (VSO)
www.vso.org.uk
VSO yw prif fudiad datblygu rhyngwladol annibynnol y byd sy’n defnyddio
gwirfoddolwyr i frwydro yn erbyn tlodi mewn gwledydd datblygol.
Mae dull effaith uchel VSO yn golygu dod â phobl at ei gilydd i rannu sgiliau, i feithrin
galluoedd, hybu dealltwriaeth ryngwladol, a newid bywydau i wneud y byd yn lle
tecach i bawb.
Raleigh International
www.raleighinternational.org
Mae Raleigh yn trefnu teithiau a phrosiectau tramor i wirfoddolwyr sy’n cymryd
blwyddyn i ffwrdd cyn mynd i’r coleg, toriad yn eu gyrfa, sydd wedi ymddeol neu sy’n
cymryd amser i ffwrdd o addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant.
Gweithio dramor
www.workingabroad.com/page/16/international.htm
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5. Grantiau Prosiect y Loteri a Comic Relief
Mae’r rhain yn ffynonellau gwych i brosiectau canolig neu fawr gan fudiadau sy’n
cynnwys cynllunio cyfranogol cryf, partneriaethau sefydliadol, atebolrwydd a
phrosesau M&E ar waith.
Comic Relief
Rhaglen Grantiau Rhyngwladol
www.comicrelief.com/apply-for-a-grant/apply-for-an-international-grant
Ein gweledigaeth yw ‘Byd Cyfiawn Heb Dlodi’. Ein cenhadaeth yw ‘Newid Positif drwy
Rym Adloniant’. Mae Comic Relief yn helpu rhai o bobl fwyaf difreintiedig a thlawd y
byd i weddnewid eu bywydau. Gwnawn hyn drwy roi’r holl arian mae’r cyhoedd yn ei
godi i brosiectau elusennol ledled y DU ac i rai o’r gwledydd tlotaf yn y byd, yn
enwedig Affrica.
Mae Comic Relief wedi canolbwyntio’r grantiau a ddyfernir ganddynt ar chwech o
raglenni grantiau ‘agored’, a thair rhaglen ychwanegol o dan y Cynllun Common
Ground. Rhaid i’ch cais ddangos sut y bydd eich gwaith yn cyd-fynd ag un o
strategaethau’r rhaglen a phob un o’n hegwyddorion dyfarnu. Rhoddir grantiau am
rhwng tair a phum mlynedd, a gellir gwneud cais am hyd at £1 miliwn ar gyfer grantiau
prosiect, a hyd at £25,000 ar gyfer grantiau ymchwil a datblygu.
Masnach
Pobl a Effeithir gan HIV ac AIDS
Pobl a Effeithir gan Wrthdaro
Plant a Phobl Ifanc y Stryd ac sy’n Gweithio
Pobl sy’n Byw mewn Slymiau Trefol
Merched a Genethod
Chwaraeon dros Newid
Cynllun Common Ground (gweler
Y Gronfa Loteri Fawr
Rhaglen Cymunedau Rhyngwladol
www.biglotteryfund.org.uk/prog_international_communities
Y Rhaglen Cymunedau Rhyngwladol yw ffordd y Gronfa Loteri Fawr o helpu
cymunedau difreintiedig mewn gwledydd tramor. Mae ganddi gyllideb o hyd at £80
miliwn rhwng 2010 a 2015, ac mae’n cynnig grantiau unigol rhwng £50,000 a £500,000
am brosiectau a fydd yn para rhwng dwy a phum mlynedd.
Mae’r Gronfa’n ariannu prosiectau effeithiol sy’n mynd i’r afael ag achosion tlodi ac
amddifadedd ac yn gwneud gwahaniaeth tymor hir i fywydau’r bobl fwyaf difreintiedig
yn y byd. Bydd y rhain yn arwain at:
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Addysg gynradd well i’r bechgyn a’r genethod mwyaf difreintiedig
Iechyd gwell i’r bobl fwyaf difreintiedig
Mynediad a defnydd gwell o adnoddau naturiol er budd y bobl fwyaf difreintiedig
Gwella gallu’r bobl fwyaf difreintiedig i weithredu eu hawliau dynol
Gwella bywoliaeth y bobl fwyaf difreintiedig drwy alluogi cymunedau trefol a
gwledig i leihau tlodi mewn ffordd gynaliadwy.
Mae’r Rhaglen Cymunedau Rhyngwladol yn agored i gyrff anllywodraethol yn y DU
sy’n gweithio â phartneriaid tramor yn Affrica, Asia (gan gynnwys gwledydd y Môr
Tawel a Chanol Asia), y Dwyrain Canol, De a Chanolbarth America, y Caribî a
rhannau i Ddwyrain Ewrop.
Y Gronfa Loteri Fawr – Arian i Bawb
www.awardsforall.org.uk/wales/index.html
Nod y rhaglen grantiau bach hon yw gwella cymunedau lleol a bywydau pobl yn yr
angen mwyaf drwy gynorthwyo mudiadau gwirfoddol neu gymunedol, ysgolion,
cynghorau cymuned neu dref, neu gyrff iechyd. Gallwch wneud cais am rhwng £500 a
£5,000.

6. Ymddiriedolaethau a Sefydliadau Elusennol
Gall Ymddiriedolaethau a Sefydliadau fod yn ffynhonnell dda iawn o arian ar gyfer
prosiectau penodol, arloesol a / neu bersonol sydd y tu hwnt i feini prawf cyfyng a
gofynion atebolrwydd a rheoli caeth cynlluniau cyllid grant statudol.
Cymdeithas y Sefydliadau Elusennol
www.acf.org.uk/
Yr ACF (Cymdeithas y Sefydliadau Elusennol) yw’r brif gymdeithas i aelodau ar gyfer
ymddiriedolwyr a sefydliadau yn y DU gyda dros 300 o aelodau sy’n amrywio o
ddosbarthwyr grantiau bach a lleol i rai o sefydliadau mwyaf y byd.
Hyfforddiant BOND
www.bond.org.uk/learning-and-training.php/a0E4000000QeoD4EAJ/fundraising-fromtrusts-and-foundations
Mae BOND yn cynnig hyfforddiant a chyngor ardderchog ar gael gafael ar arian gan
ymddiriedolaethau elusennol.
Sefydliad Waterloo (TWF)
World Development Programme Sefydliad Waterloo
www.waterloofoundation.org.uk/WorldDevelopment.html
Mae TWF yn gweithio i gynorthwyo mudiadau sy’n helpu cymunedau o dan anfantais
economaidd i ddatblygu sylfaen o ffyniant cynaliadwy, drwy wella gallu unigolion i
fanteisio ar addysg dda; cynorthwyo cymunedau i gael mynediad at ddŵr glân,
glanweithdra a hylendid; ac mae cynnig cymorth i ddatblygu mentrau llwyddiannus i
gyd yn allweddol i gyflawni’r nod hwn.
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Grantiau bach o £5-10,000 y flwyddyn ar gyfer ymyriadau prosiect ar lefel
gymunedol sy’n addas ar gyfer elusennau llai
Grantiau aml flwyddyn o £50-100k y flwyddyn ar gyfer ymyriadau strategol gan
elusennau mwy
Rhaglen Amgylcheddol Sefydliad Waterloo
www.waterloofoundation.org.uk/environmentAboutTheProgramme.html
Mae TWF yn awyddus i gefnogi cynlluniau sy’n gweithio i leihau effeithiau newid yn yr
hinsawdd a achosir gan bobl a gwella iechyd yr amgylchedd morol, yn y DU a ledled y
byd, gyda phwyslais ar goedwigoedd trofannol a phrosiectau morol.
Ymddiriedolaeth Elusennau Kitchen Table (KTCT)
www.kitchentablecharities.org/grant.htm
Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Elusennau Kitchen Table i helpu elusennau bach, sy’n
gweithio yn Affrica’n bennaf, ac sy’n defnyddio symiau bach o arian i weddnewid
bywydau pobl yn y meysydd canlynol:
Addysg gynradd;
Iechyd, glanweithdra a dŵr yfed glân;
Gofal i blant a mamau, gan gynnwys plant y stryd, cartrefi i blant amddifad a
gwasanaethau mamolaeth;
Lleddfu tlodi, yn enwedig prosiectau sy’n cynhyrchu refeniw.
Ni fydd grantiau KTCT yn fwy na £5,000 y prosiect neu fudiad fel arfer. Ni ddylid
gwario dim o’r grant ar waith gweinyddol yn y DU – ac mae hynny’n cynnwys cyflogau
ac ymgyrchoedd hysbysebu. Rhaid i’r prosiectau a gefnogir gennym roi cymorth
uniongyrchol i’r bobl dlotaf (plant neu weddwon fel arfer) sydd ar waelod ysgol
cymdeithas.
Sefydliad Baring – rhaglen grantiau datblygu rhyngwladol ar y cyd
www.baringfoundation.org.uk
Gall elusennau cofrestredig, grwpiau gwirfoddol a mudiadau dielw yn y DU sy’n
gweithio â chyrff anllywodraethol a mudiadau cymunedol yn Affrica Is-Sahara wneud
cais. Uchafswm y grant yw £250,000 a gellir ei ddyfarnu am hyd at bum mlynedd. Mae
grantiau ar gael i helpu i fynd i’r afael â’r problemau a achosir gan fewnfudo ac
adleoli tymor hir pobl yn Affrica Is-Sahara. Disgwylir i’r ymgeiswyr o’r DU sianelu
arian i fudiadau sy’n gweithio yn yr ardal. Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais ym
mis Mawrth bob blwyddyn.
Ymddiriedolaeth Elusennol Allen a Nesta Ferguson
www.fergusontrust.co.uk/
Yn hybu diddordebau mewn addysg, cyfeillgarwch a dealltwriaeth ryngwladol, a hybu
heddwch yn y byd. Rhoddir grantiau bach hyd at £50k; ystyrir grantiau mwy ddwywaith
y flwyddyn.
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Ymddiriedolaeth Elusennol Teg
www.equitablecharitabletrust.org.uk
Nod yr Ymddiriedolaeth yw hybu addysg pobl ifanc o dan 25 oed, yn enwedig rhai ag
anabledd meddyliol neu gorfforol neu sydd o dan anfantais mewn rhyw ffordd neu’i
gilydd. Un o’r tri maes y rhoddir pwyslais arnynt yw prosiectau a fydd yn helpu i
gynyddu cyfranogiad mewn, neu wella safon addysg plant a phobl ifanc ddifreintiedig
neu anabl mewn gwledydd datblygol.
Gellir gwario grantiau a roddir gan yr ymddiriedolaeth ar gostau prosiect, gwariant
cyfalaf, offer a / neu gyflogau swyddi.
Gall hyd y cyfnod ariannu amrywio rhwng un a thair blynedd. Mae maint y
grantiau’n amrywio rhwng £2,500 a £30,000; bydd y rhan fwyaf o’r grantiau amlflwyddyn yn symiau rhwng £5,000 a £7,500 y flwyddyn.
Ymddiriedolaeth Sigrid Rausing
www.sigrid-rausing-trust.org
Mae’r sefydliad yn cefnogi’r mudiad hawliau dynol, gyda phedair rhaglen:
Hawliau Sifil a Gwleidyddol,
Hawliau Merched,
Hawliau Lleiafrifoedd;
Cyfiawnder Cymdeithasol ac Amgylcheddol.
Rhoddir grantiau bach hyd at £15,000. Fe’u dyfernir drwy gydol y flwyddyn ac maent
wedi’u bwriadu ar gyfer mudiadau bach, sy’n cael anhawster codi arian gan
asiantaethau ariannu rhyngwladol.
Mae’r prif grantiau’n amrywio rhwng £15,000 a £850,000. Mae’r ymddiriedolwyr yn
gwneud penderfyniadau ar y prif grantiau yn eu cyfarfodydd deirgwaith y flwyddyn, ym
mis Chwefror, Mehefin a Hydref.
Ymddiriedolaeth Dulverton
www.dulverton.org
Dyfernir grantiau rhwng £10,000 a £30,000 i elusennau cofrestredig a mudiadau yn y
DU â statws elusennol ar gyfer rhaglenni gweithgarwch gan gynnwys Cymorth
Heddwch a Dyngarol yn Affrica. Maent yn arbennig o awyddus i gefnogi gwaith yng
Nghymru ac yn croesawu ymholiadau dros y ffôn a cheisiadau gan elusennau o
Gymru.
Sefydliad Potter
www.potterfoundation.com/index.php
Mae’r Sefydliad yn gweithio i gael effaith drwy gyfrwng grantiau amrywiol sy’n hybu
rheswm, addysg a hawliau dynol, yn y gobaith o wella cyd-ddealltwriaeth, atgyfnerthu
llywodraethu da, ac annog twf a chynnal cymdeithas sifil gref, yn enwedig mewn
gwledydd llai datblygedig.
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Ymddiriedolaeth Nominet
www.nominettrust.org.uk
Cymorth i gynlluniau yn y DU ac yn rhyngwladol sy’n gysylltiedig â’r Rhyngrwyd yn y
sectorau addysg, ymchwil a datblygu, diogelwch a chynhwysiant cymdeithasol. Dylai
prosiectau ateb anghenion grwpiau targed yr Ymddiriedolaeth, sef pobl ifanc, pobl hŷn,
pobl ag anableddau, pobl â salwch, a rhai sydd o dan anfantais ac yn agored i niwed.
Dylid gwneud cais ar-lein.
Ymddiriedolaeth Gibbs
www.gibbstrust.org.uk
Mae’n rhoi grantiau rhwng £500 a £10,000 tuag at amrywiaeth eang o weithgareddau,
gan gynnwys gwaith rhyngwladol.
Cronfa Maypole
www.maypolefund.org/grant.html
Grantiau hyd at £750 i dalu am weithgareddau dychmygus, di-drais gan ferched unigol
a grwpiau merched i hybu heddwch â chyfiawnder a diogelwch amgylcheddol. Rydym
yn croesawu ceisiadau gan ferched ar gyfer prosiectau a gweithgareddau yn ymwneud
â:
• diarfogi a gweithredu yn erbyn y fasnach arfau
• gwrth-filitariaeth a gweithredu yn erbyn trais gan ddynion
• materion niwclear ac amgylcheddol
• hybu hunaniaeth gymdeithasol a gwleidyddol merched ledled y byd
• cysylltiadau rhyngwladol rhwng merched i’r dibenion hyn.
Sefydliad Rufford
www.rufford.org
Mae grantiau’r Sefydliad yn canolbwyntio ar brosiectau cadwraeth natur mewn
gwledydd datblygol sy’n cael eu rhedeg gan fudiadau bach a chanolig. Ni fydd grantiau
i brosiectau sy’n rhoi pwyslais ar un ai ddatblygu rhyngwladol neu les cymdeithasol yn
y DU yn fwy na £5,000 fel arfer.
Ymddiriedolaethau Elusennol y Teulu Sainsbury
www.sfct.org.uk/index.html
SFCT yw swyddfa weithredol 18 o ymddiriedolaethau dyfarnu grantiau a sefydlwyd
gan y teulu Sainsbury, ac mae’r rhain yn cynnwys:
Sefydliad Elusennol Gatsby
www.gatsby.org.uk/developing.html
Mae Gatsby wedi bod yn ariannu ac yn rhedeg rhaglenni yn Affrica ers y 1980au
gyda’r prif nod o greu swyddi a gwella incwm pobl dlawd. Mae’r rhaglenni wedi rhoi
pwyslais ar ddau brif faes: lledaenu ymchwil amaethyddol ymhlith ffermwyr bach, a
chynnig cymorth i fentrau bach a chanolig.
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Ymddiriedolaeth Ashden
www.ashdentrust.org.uk
Mae Ymddiriedolaeth Ashden yn elusen sy’n dyfarnu grantiau a sefydlwyd ym 1989 ac
mae’n un o Ymddiriedolaethau Elusennol y Teulu Sainsbury. Rydym yn rhoi cymorth i
raglenni sy’n rhoi pwyslais ar newid yn yr hinsawdd, datblygu cynaliadwy ac ar wella
ansawdd bywyd mewn cymunedau tlawd.
Ymddiriedolaeth True Colours
www.truecolourstrust.org.uk/africa.aspx
Mae wedi TCT wedi ymrwymo i wella mynediad at ofal lliniarol fforddiadwy yn Affrica
Is-Sahara. Mae’r rhaglen grantiau bach, sy’n cael ei gweinyddu gan Gymdeithas Gofal
Lliniarol Affrica, yn cynnig grantiau rhwng £1,000 a £2,500 i fudiadau sy’n darparu
gwasanaethau lliniarol ledled y cyfandir.
Ymddiriedolaeth Headley
www.sfct.org.uk/index.html
Prosiectau datblygu yng ngwledydd Saesneg eu hiaith Affrica Is-Sahara ac Ethiopia.
Ymddiriedolaeth Staples
www.sfct.org.uk/index.html
Datblygu tramor – prosiectau sy’n grymuso merched, yn cefnogi hawliau pobl frodorol,
yn gwella lloches a thai, cynhyrchu incwm mewn cymunedau difreintiedig, ac annog
amaethyddiaeth gynaliadwy

7. Grantiau i Brosiectau: Cronfeydd Ewrop a’r Gymanwlad
Gall arian Ewropeaidd fod yn adnodd gwerth chweil, ond dylai mudiadau bach
sylweddoli bod y gofynion atebolrwydd a rheoli’n rhai caeth dros ben.
Gall arian y Gymanwlad hefyd fod yn ddigon cymhleth, ond gall cyfleodd godi yn 2012
yn sgil Jiwbilî’r Frenhines, i nodi cyfraniad cymdeithas sifil a chysylltiadau cymunedol
ledled y Gymanwlad.
UK Local Government Alliance for International Development
www.lg-alliance.org/
Commonwealth Foundation
www.commonwealthfoundation.com/
Commonwealth Local Government Forum
www.gps.clgf.org.uk/index.cfm
European International Twinning Partnerships for Development
http://int.twinning.org/en/page/eu-support.html
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7a. Ffrydiau Ariannu’r Undeb Ewropeaidd
‘Non-State Actors and Local Authorities’
European Union Financing Instrument for Development Cooperation
http://europa.eu/legislation_summaries/development/general_development_framework
/r12554_en.htm
O dan y rhaglen thematig hon, mae’r Comisiwn yn cefnogi hawl cynlluniau
anwladwriaethol ac awdurdodau lleol drwy ariannu eu cynlluniau yn y tri phrif faes
ymyrraeth:
Gwaith mewn gwledydd a rhanbarthau datblygol,
Codi ymwybyddiaeth ac addysg yn Ewrop ar bwnc datblygu,
Mesurau i hwyluso cysylltiadau rhwng rhwydweithiau cymdeithas sifil ac
awdurdodau lleol.
7b. Ffrydiau Ariannu’r Gymanwlad
Grantiau Arbennig y Commonwealth Foundation 2012
www.commonwealthfoundation.com/Howwedeliver/Grants/SpecialGrantsInitiative2012
Er mwyn ymgymryd â phrosiectau strategol ac arloesol a fydd yn hyrwyddo thema’r
Gymanwlad am 2012, “Cysylltu Diwylliannau”. Y nod yw creu dealltwriaeth well rhwng
diwylliannau gwledydd y Gymanwlad. Gwahoddir ymgeiswyr i gyflwyno ceisiadau sy’n
edrych ar y cysylltiadau rhwng grwpiau ar wasgar ar draws nifer o wledydd, ar gyfer
prosiectau hyd at gyfanswm o £25,000. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw
9 Mawrth 2012
Cynllun Ymarfer Da Llywodraeth Leol y Gymanwlad, rheolir gan Fforwm
Llywodraeth Leol y Gymanwlad
www.gps.clgf.org.uk/index.cfm
Mae Fforwm Llywodraeth Leol y Gymanwlad
(CLGF) yn gweithio i hybu a chryfhau llywodraeth leol ddemocrataidd ledled y
Gymanwlad a hwyluso cyfnewid arferion da mewn strwythurau a gwasanaethau
llywodraeth leol. Mae hyd at £40,000 ar gael i gynorthwyo gweithgarwch
partneriaethau.
Cronfeydd Datblygu a Bwrsariaethau Teithio Cymdeithas Ddarlledu’r
Gymanwlad
www.cba.org.uk/CBA-DFID/progdev/index.php
Mae’r cronfeydd ar gael i gynhyrchwyr / newyddiadurwyr sefydledig sy’n gweithio yn y
rhwydwaith rhanbarthol neu genedlaethol yn y DU ac a hoffai dreulio tri mis mewn
gwlad ddatblygol yn y Gymanwlad i ymchwilio i ddeunydd ar gyfer rhaglenni, ac yna
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cynhyrchu rhaglenni ar gyfer darllediadau prif ffrwd yn y DU, sy’n hybu dealltwriaeth o’r
byd datblygol a’r angen i fynd i’r afael â thlodi byd-eang ymhlith y cyhoedd yn y DU.
Hyd at £10,000.
Rhaglenni Grant y Commonwealth Foundation
www.commonwealthfoundation.com/Howwedeliver/Grants
Mae’r Commonwealth Foundation yn cynnal adolygiad cynhwysfawr o’i Raglenni
Grant, a bydd yn lansio rhaglen ar ei newydd wedd ym mis Gorffennaf 2012.

Cyfeiriadau defnyddiol
Cyswllt Cymunedau Cymru Affrica (Cymunedau Seren Aur gynt) –
www.walesafrica.org
Cyllid Cynaliadwy Cymru
www.sustainablefundingcymru.org.uk/welcome
Tudalen Ryngwladol
www.sustainablefundingcymru.org.uk/fundingportal/11353/11358/11416
Nawdd a Chyngor arall WCVA www.wcva.org.uk/grants/
Cynlluniau Cyllido Adran Datblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU
www.dfid.gov.uk/Working-with-DFID/Funding-Schemes/
UKOWLA Toolkit – Resourcing your Link:
www.ukowla.org.uk/Toolkit/resourcing%20the%20link%205b.pdf
Llywodraeth Cymru
Cynllun Cymru o Blaid Affrica
http://wales.gov.uk/topics/sustainabledevelopment/walesforafrica/?lang=en

Am rhagor o wybodaeth cysylltwch â
Mantell Gwynedd
23-25 Y Bont Bridd, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AB
Elusen Gofrestredig 1068851
Ffôn: 01286 672626
Ffacs: 01286 678430

ymholiadau@mantellgwynedd.com
www.mantellgwynedd.com

Cynhyrchwyd gan WCVA, Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chanolfannau Gwirfoddoli
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Ffôn: 0800 2888 329
www.wcva.org.uk

