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Canllawiau Gwneud Cais am Grant 

Cefndir 

Gyda chefnogaeth Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, mae digwyddiadau 
Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn dod â phobl o bob oed ynghyd drwy dyfu, 
coginio a bwyta bwyd da.  

Mae Bwyd am Oes yn ymwneud â gwneud bwyd da yn ddewis hawdd i bawb - drwy 
wneud prydau iach, blasus a chynaliadwy yn rhywbeth arferol i bawb eu mwynhau, 
gan ailgysylltu pobl gydag o ble y daw eu bwyd, eu dysgu sut mae’n cael ei dyfu a’i 
goginio, a hyrwyddo pwysigrwydd cynhwysion o ffynonellau da. Cysylltwch â ni os 
hoffech adnoddau ychwanegol ynghylch syniadau am fwyd da ar gyfer eich 
digwyddiad.  

Mae digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes yn seiliedig ar bartneriaethau 
â grwpiau o ysgolion, meithrinfeydd, grwpiau cymunedol a sefydliadau, ac maent ar 
gyfer pobl o bob oed a chefndir.  

Gall y cyfle i ddod ynghyd ac i gael sgwrs wrth rannu bwyd ffres ac iach, drwy dyfu 
neu goginio bwyd gyda’ch gilydd, newid bywydau pobl o ddydd i ddydd er y gorau.  

Gall digwyddiad Dewch at Eich Gilydd fod yn unrhyw weithgaredd sy’n dod â gwahanol 
genedlaethau at ei gilydd drwy fwyd. Gallwch hefyd gysylltu â digwyddiadau bwyd 
cenedlaethol sefydledig er mwyn bod yn rhan o rywbeth enfawr! Mae hyn yn cynnwys 
Wythnos Garddio i Neiniau a Theidiau yn y Gwanwyn a’r Cinio Mawr yn yr Haf. Mae’r 
digwyddiadau hyn yn dod â chenedlaethau a chymunedau at ei gilydd er mwyn tyfu, 
rhannu a choginio bwyd ac mae ganddynt y potensial i ysgogi gweithgareddau 
rheolaidd a chynaliadwy. 

Yng Nghymru, rydym yn gweithio mewn partneriaeth â Synnwyr Bwyd Cymru ac 
Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynnal digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd.  

 

Cynnig i bartneriaid  

Buasem yn hoffi i chi ddod yn un o’n partneriaid er mwyn profi dulliau arloesol neu 
ddatblygu mentrau cyfredol sy’n dod â chenedlaethau gwahanol a phobl o wahanol 
gefndiroedd at ei gilydd drwy fwyd. Gallwch wneud cais am hyd at £10 000. 
Disgwyliwn i’r gwaith hwn ddechrau ym mis Ionawr 2020 a pharhau tan fis Mai 2021 
ar yr hwyraf.  

Rydym yn chwilio am bartneriaid sy’n gallu dangos dealltwriaeth ddilys o’r hyn sydd 
ei angen yn eu cymunedau ac sy’n meddu ar y sgiliau a’r egni i ddefnyddio bwyd fel 
offeryn i ddod â phobl o genedlaethau gwahanol at ei gilydd.   
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Rydym eisiau i bartneriaid weithio’n arloesol o fewn eu cymunedau lleol er mwyn 
cyflawni rhai o’r canlyniadau a ganlyn: 

 Mae cenedlaethau gwahanol yn meithrin cysylltiadau cryfach â’i gilydd mewn 
cymunedau drwy goginio, tyfu a rhannu bwyd da gan arwain at berthynas 
hapus ac iach gyda bwyd a gwell iechyd a lles. 

 Ceir dealltwriaeth well o sut i gefnogi cymunedau amrywiol a’r rhai dan 
anfantais ac ymgysylltu â hwy drwy weithgareddau bwyd sy’n pontio’r 
cenedlaethau  

 Mae sefydliadau a lleoliadau sy’n cefnogi gwahanol genedlaethau ar draws y 
DU yn meddu ar fwy o wybodaeth, hyder, rhwydweithiau ac adnoddau i 
gynnal gweithgareddau bwyd sy’n pontio’r cenedlaethau.  

 Mae gan bobl o genedlaethau gwahanol agwedd fwy cadarnhaol tuag at 
heneiddio o fewn cymdeithas o ganlyniad i gael eu cysylltu fwyfwy drwy fwyd.  

 Mwy o gynnydd a dysgu drwy sicrhau cynaliadwyedd y prosiect ac ymgorffori 
gweithgareddau o fewn cymunedau. 

 
Byddem yn eich annog a'ch cefnogi chi i wneud hynny: 

Hyrwyddo’r gwaith o gymryd rhan mewn digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd mewn 
lleoliadau lleol/rhanbarthol (ysgolion, blynyddoedd cynnar, cartrefi gofal, 
partneriaid cymunedol ac ati)  

Darparu cymorth a chyngor ymarferol ar sut i gymryd rhan mewn prosiectau 
tyfu/coginio sy’n pontio’r cenedlaethau  

Mynychu hyfforddiant i ddatblygu sgiliau a’u rhaeadru i’r gymuned – mae 
hyfforddiant ar bontio’r cenedlaethau, Sgiliau Maeth am Oes a dewis o ran 
hyfforddiant coginio a thyfu ar gael. 

Gweithio gyda ni i nodi arfer gorau – Cwblhau ffurflenni adborth, adrodd yn 
rheolaidd, astudiaethau a grwpiau ffocws. 

Cymryd rhan mewn grwpiau llywio rhanbarthol yn eich ardal i rannu gwybodaeth 
gyda rhanddeiliaid allweddol a mapio gweithgareddau. 
 

Wy sy’n cael gwneud cais?  

Mae’r grant yn agored i leoliadau dielw gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i; 
meithrinfeydd, ysgolion, cartrefi gofal, lleoliadau iechyd cymunedol a gofal 
cymdeithasol, grwpiau cymunedol, cymdeithasau tai, elusennau a grwpiau lleol. 
Rhaid i grwpiau cymunedol gael cyfrif banc yn enw’r grŵp. Dylid defnyddio 
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digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes i gysylltu gwahanol grwpiau oedran 
â’i gilydd ac i gynrychioli cymunedau amrywiol felly bydd angen i chi ystyried hyn wrth 
gynllunio eich digwyddiad ac wrth wneud cais am y grant.  

Dim ond sefydliadau sy’n darparu digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes 
o fewn ‘rhanbarthau profi a dysgu’ all wneud cais am y cyllid, sef y byrddau iechyd: 
Caerdydd a’r Fro, Aneurin Bevan a Betsi Cadwaladr. 

Dangosir map o ardaloedd cymwys yn adran telerau ac amodau y ddogfen hon. Gall 
sefydliadau fod o unrhyw faint (lleol, sirol, rhanbarthol, cenedlaethol) ond dylai’r 
ceisiadau fod ar gyfer partneriaeth mewn un o ardaloedd y rhanbarthau profi a dysgu 
yn unig. Byddwn yn derbyn ceisiadau ar y cyd gan fwy nag un sefydliad. 

Mae gennym ddiddordeb mawr mewn partneriaid sydd eisoes yn gweithio gyda 
chymunedau amrywiol a/neu dan anfantais. 

 

Trefniadau ariannol 

Er mwyn gwneud cais, mae’n rhaid i chi gael cyfrif banc gydag enw eich 
sefydliad/grŵp cymunedol. Ni allwn wneud taliadau i unigolion. 

Bydd taliadau ar gyfer y cyllid hwn yn cael eu gwneud mewn 3 rhandaliad yn dilyn 
cyflwyno adroddiadau ym mis Ionawr 2020, mis Gorffennaf 2020 a mis Ionawr 2021. 

 

Anfon eich cais atom 

Rydym yn derbyn ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg.  

Defnyddiwch y ffurflen isod i wneud cais i fod yn bartner lleol. Bydd angen i chi anfon 
eich cais mewn e-bost at vjones@soilassociation.org erbyn 12pm ddydd Gwener 29 
Tachwedd 2019. Dylech nodi’n glir yn llinell pwnc yr e-bost ‘Cais Partneriaid Lleol 
Cymru’ a chynnwys enw eich sefydliad.  

Fel arall, gallwch anfon eich cais drwy’r post at; Victoria Jones, Soil Association, 
Spear House, 51 Victoria Street, Bristol, BS1 6AD. Mae’n rhaid i ni dderbyn ceisiadau 
post heb fod yn hwyrach na ddydd Gwener 29 Tachwedd 2019.  

 

Sut y byddwn yn prosesu eich cais 

Byddwch yn derbyn e-bost gennym yn cadarnhau bod eich cais wedi dod i law. 
Mae’r penderfyniadau ar y ceisiadau’n cael eu cymeradwyo gan Grŵp Llywio Dewch 
at Eich Gilydd Bwyd am Oes ac mae’r holl benderfyniadau yn derfynol. Mae’n bosibl 
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y byddwn yn gofyn i chi am ragor o wybodaeth. Rydym yn anelu at ymdrin â’r holl 
geisiadau mewn modd cyfeillgar ac effeithlon. Os na fyddwn yn llwyddo i wneud 
hyn, rhowch wybod i ni. Yn anffodus, ni allwn roi adborth ar geisiadau 
aflwyddiannus. 

 

Amserlen  

22 Hydref 2019    Ceisiadau partneriaid lleol yn agor  

29 Tachwedd 2019    Dyddiad cau 12pm ar gyfer ceisiadau    

w/d 9 Rhagfyr 2019    Anfon llythyrau penderfyniad  

 

w/d 16 Rhagfyr 2019    Llofnodi contractau  

Ionawr 2020     Cytuno ar y cynllun gwaith, dechrau ar y broses 
sefydlu a  

darparu rhanbarthol. 

Mai 2021    Dylid cyflwyno’r adroddiad gwerthuso  
       

 

Cysylltu 

 

Am fwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes, ewch i 
https://www.foodforlife.org.uk/get-togethers 

 

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch i wneud cais am y cyllid hwn, rhowch wybod i 
ni a byddwn yn fwy na pharod i’ch helpu. 

 

Cysylltwch â Louise Shute os oes gennych ymholiadau: louise.shute@wales.nhs.uk  

 

Bydd Louise ar gael ar gyfer sesiynau cwestiwn ac ateb ar Skype neu dros y ffôn ar 
gyfer cyllid partneriaid lleol: ddydd Iau 7 Tachwedd, dydd Iau 14 Tachwedd a dydd 
Llun 25 Tachwedd. Dylech anfon neges e-bost ati yn y cyfeiriad uchod er mwyn 
trefnu apwyntiad.  
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Ffurflen Gais a Chanllawiau ar gyfer Partneriaid Lleol  

Mae’n rhaid i bob ymgeisydd lenwi’r ffurflen hon. 

 

Manylion Personol 
Enw’r sefydliad, y grŵp neu’r lleoliad sy’n gwneud y 
cais: 

 

Enw’r unigolyn sy’n gwneud y cais ar ran yr uchod:  
Cyfeiriad e-bost:  

Rhif ffôn:  
Cyfeiriad (dylech gynnwys y cod post):   
 

 

Pencadlys y sefydliad (gadewch yn wag os yw’r 
cyfeiriad yr un fath ag uchod) 
 

 

Ym mha ardaloedd profi a dysgu Dewch at Eich 
Gilydd Bwyd am Oes ydych chi wedi’ch lleoli?* 
 
Caerdyd a’r Fro, Aneurin Bevan neu Betsi 
Cadwaladr? 
 
*Mae’r map yn y canllawiau (pwynt 17) yn dangos pa 
ardaloedd sy’n rhai profi a dysgu. 

 

Cais am gyllid 

Swm y grant y gwneir cais amdano?  
Os byddwch yn llwyddiannus, sut byddwch chi’n 
gwario’r cyllid a beth fyddwch chi’n ei ddarparu? 
(byddwch yn benodol)? 

 

 

Pa newidiadau ydych chi’n disgwyl eu gweld o 
ganlyniad i hyn? 

 

Sut byddwch chi’n gwybod os bydd y cyllid wedi 
cyflawni’r hyn rydych yn ei ddisgwyl? 

 

Pwy fydd yn elwa ar eich prosiect?  
Fyddwch chi’n gweithio gyda phartneriaid lleol eraill 
i ddarparu eich prosiect? (rhestrwch hwy) 

 

Sut fydd eich prosiect yn datblygu/gwella gwaith sy’n 
digwydd ar hyn o bryd yn eich ardal chi? 
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Sut fyddwch chi’n cynnal y prosiect ar ôl i’r cyllid 
ddod i ben? 

 

Cyfathrebu a Marchnata 

Sut fyddwch chi’n hyrwyddo’r prosiect?  

Gwerthuso a Monitro 

A ydych wedi cofrestru eich digwyddiad ar wefan 
Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes? 

 

Sut fydd pobl yn eich cymuned yn cymryd rhan yn y 
broses o gynllunio a gwerthuso’r prosiect? 

 

Sut fyddwch chi’n dangos y gwahaniaeth neu’r newid 
y mae eich prosiect wedi’i wneud? 

 

 

Gwybodaeth ategol (dewisol) 

Defnyddiwch y gofod hwn i ddarparu dolenni i luniau, blogiau, fideos neu wefannau i 
gefnogi eich cais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eich enw mewn llythrennau bras: 

Llofnod 

Swydd/Teitl Swydd: 

Dyddiad:   



www.foodforlife.org.uk/get-togethers | Ffurflen Gais a Chanllawiau ar gyfer Partneriaid Lleol 
Cymru | Oct 2019| 9 

Telerau ac Amodau ar gyfer Partneriaid 
1. Dim ond at y dibenion a amlinellir yn y Cytundeb Lefel Gwasanaeth y gellid defnyddio’r 

cyllid, yn unol â chymeradwyaeth y Grŵp Llywio ar gyfer Digwyddiadau Dewch at Eich 
Gilydd Bwyd am Oes. Rydym yn deall bod gweithgareddau yn newid weithiau wrth 
iddynt ddatblygu. Os na allwch ddefnyddio’r cyllid at y diben penodol a fwriadwyd, a 
bod newidiadau sylweddol yn debygol o gael eu gwneud, cysylltwch â ni cyn gwario 
unrhyw gyfran o’r cyllid.  

2. Gallwch wneud cais am hyd at £10 000. Gall hyn dalu am gostau fel, ond heb fod yn 
gyfyngedig i: offer, amser neu hyfforddi staff. Os bydd rhan o’r cyllid yn cael ei 
ddefnyddio i dalu am amser staff, bydd angen i’r cyflogwr ddod i gytundeb cyn 
cyflwyno’r cais hwn. Mae’n rhaid i’r cyflogwr gael yr holl gytundebau cyfreithiol ac 
ariannol mewn lle a’r gallu i reoli a chefnogi staff.   

3. Mae’n rhaid i’r prosiect hwn ddechrau ym mis Ionawr 2020 a dod i ben erbyn mis Mai 
2021. 

4. Bydd yn ofynnol i sefydliadau llwyddiannus ddarparu cynllun gwaith sy’n amlinellu’r 
hyn y byddant yn ei ddarparu dros 16 mis ym mis Ionawr 2020. Bydd yn ofynnol i o 
leiaf un aelod o staff o bob sefydliad llwyddiannus fynychu rhaglen gynefino gyda 
rhanddeiliaid allweddol ar ddechrau 2020. 

5. Ni ellid trosglwyddo’r cyllid i drydydd parti arall.  

6. Mae’n rhaid i’r holl ddeunyddiau sy’n hyrwyddo digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd 
Bwyd am Oes fod ar gael yn Gymraeg a Saesneg. 

7. Bydd taliadau yn cael eu rhyddhau ar ôl derbyn adroddiadau prosiectau o fewn yr 
amserlen y cytunwyd arni. 

8. Byddwn yn gwrthod unrhyw gais am gyllid lle nad oes cyfrif banc gan y sefydliad 
neu’r grŵp cymunedol er mwyn gallu trosglwyddo’r cyllid.   

9. Byddwch yn gweithio gyda Bwyd am Oes a rhanddeiliaid allweddol yn eich ardal i 
sicrhau bod bwyd da yn cael ei hyrwyddo a’i ddarparu yn eich gweithgareddau bwyd 
sy’n pontio’r cenedlaethau. 

10. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw geisiadau sy’n golygu hyrwyddo unrhyw sefydliad 
corfforaethol, gweithgareddau gwleidyddol neu hyrwyddo unrhyw gredoau crefyddol. 
Byddwn yn ystyried prosiectau a arweinir gan sefydliadau crefyddol os ydynt er lles 
y gymuned gyfan. 

11. Os byddwch yn llwyddiannus, ni fyddwch yn gallu gwneud cais am unrhyw gyllid 
pellach ar gyfer digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd yn y dyfodol. Os ydych eisoes 
wedi gwneud cais am gyllid ar gyfer grant bach Digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd 
Bwyd am Oes, ac wedi derbyn y cyllid hwnnw, yna gallwch wneud cais i fod yn bartner. 

12. Disgwyliwn i unrhyw ddatganiadau i’r wasg sy’n cyfeirio at y gwaith a ariennir gael eu 
blaenyrru at y Tîm Digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes a Synnwyr Bwyd 
Cymru.  

13. Mae’n rhaid i bartneriaid gydymffurfio â GDPR a chytundebau rhannu data gyda 
sefydliad ‘Soil Association’ a Synnwyr Bwyd Cymru.  
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14. Mae’n rhaid i unrhyw gyhoeddusrwydd ynghylch y gweithgareddau a ariennir gyfeirio 
at Ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes, Cronfa Gymunedol y Loteri 
Genedlaethol a Synnwyr Bwyd Cymru. 

15.  Rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth a’r delweddau a 
roddir i ni ar gyfer ein cyhoeddusrwydd neu waith marchnata. 

16. Gallwn ddefnyddio eich adroddiadau at ddibenion adrodd neu ar gyfer 
cyhoeddusrwydd. Gallwn hefyd ofyn i chi am ddiweddariadau ar ôl i’r prosiect ddod i 
ben. 

17. Byddwn yn gofyn i chi ad-dalu’r arian os byddwch yn mynd yn fethdalwr neu’n mynd i 
ddwylo gweinyddwyr, derbynwyr neu ddiddymwyr. 

18. Os na fydd eich sefydliad yn bodloni’r anghenion a nodir yn y ddogfen hon, yna rydym 
yn cadw’r hawl i adennill rhywfaint o’r arian, neu’r arian i gyd, ar unrhyw adeg. 

19. Mae diogelwch pawb sydd ynghlwm wrth eich gweithgareddau bwyd sy’n pontio’r 
cenedlaethau yn bwysig iawn. Defnyddiwch bolisïau a gweithdrefnau eich sefydliad 
eich hun i sicrhau eich bod yn ystyried y risgiau cysylltiedig, gan gynnwys diogelu 
plant neu bobl ifanc neu oedolion sydd mewn perygl. Mae’n rhaid i chi hefyd 
gydymffurfio ag unrhyw bolisïau neu weithdrefnau cysylltiedig ychwanegol a 
ddarperir gan ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes neu Synnwyr Bwyd 
Cymru. 

20. Isod ceir map o’r ardaloedd cymwys ar gyfer ceisiadau partneriaid:  
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Beth 
arall y gallwn ei wneud gyda’ch data os bydd eich cais am 
grant yn llwyddiannus? 

1. Byddwch yn cael eich ychwanegu at ein cronfa ddata fel y gallwn gael gafael 
ar eich manylion cyswllt. 

2. Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi i gael gwerthusiad pellach. 

3. Mae’n bosibl y byddwn yn cysylltu â chi ar gyfer cyfleoedd cyfathrebu a 
marchnata yn y dyfodol, er enghraifft astudiaeth achos ynghylch yr hyn 
wnaethoch chi gyda’ch grant. 

Os oes gennych unrhyw bryderon neu gwynion ynghylch y ffordd yr ydym yn 
defnyddio eich gwybodaeth, cysylltwch â ni ar unwaith. 
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