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Cronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Gyfunol 

Rhagarweiniad 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gwahodd ceisiadau gan sefydliadau sy’n dymuno darparu 
gweithgareddau dan nawdd Cronfa Adfywio Cymunedol y Deyrnas Gyfunol.  

Darllenwch y Prosbectws a’r Nodyn Technegol i Ddarpar Brosiectau a Darparwyr cyn ichi ddechrau 
llunio’ch cais.   

Yn y Prosbectws ceir gwybodaeth fanwl ynglŷn ag amcanion y Gronfa, y math o brosiectau y bwriedir 
eu cefnogi a’r ffordd y mae’r Gronfa’n gweithio, gan gynnwys y drefn asesu a’r meini prawf a 
ddefnyddir wrth bwyso a mesur pob cais.  

Bydd unrhyw gais llwyddiannus yn cael arian am 2021/22 yn unig a bydd yn rhaid i’r gweithgaredd 
ddod i ben fis Mawrth 2022. 

Cefndir  

I helpu ein cymunedau baratoi ar gyfer lansiad Cronfa Ffyniant y Deyrnas Gyfunol, mae’r 
Llywodraeth yn Llundain yn darparu cyllid yn 2021/22 drwy’r Gronfa Adfywio Cymunedol. Hoffem 
dderbyn cynigion sy’n seiliedig ar wybodaeth a doethineb lleol, a phrosiectau sy’n ategu cynlluniau 
strategol hirdymor ar gyfer twf lleol, yn targedu’r bobl hynny sydd fwyaf mewn angen, ac yn hybu 
adfywio cymunedol. Ar ben hynny, dylai prosiectau ddangos sut fyddent yn ategu darpariaethau 
eraill yn lleol a chenedlaethol. Un o amcanion pennaf y Gronfa yw cefnogi arloesedd a syniadau 
newydd yn y meysydd hyn, gan fuddsoddi mewn cynlluniau arbrofol a fydd yn seiliedig ar 
ddoethineb lleol ac yn helpu pobl i baratoi ar gyfer lansiad y Gronfa Ffyniant yn 2022. 

Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi dynodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn awdurdod 
arweiniol. Fel awdurdod arweiniol, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gyfrifol am: 

• gyhoeddi’r gwahoddiad hwn 

• derbyn ceisiadau 

• dethol y cynigion hynny a gaiff eu hanfon i’r Llywodraeth eu hystyried 

• talu grantiau i brosiectau llwyddiannus a rheoli eu perfformiad 

Mae Prosbectws y Gronfa Adfywio Cymunedol yn cynnwys manylion llawn ynglŷn â swyddogaeth yr 
awdurdodau arweiniol. 

Pa fath o gynigion ydym ni’n chwilio amdanynt? 
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Mae’n rhaid bod y prosiectau’n cynnal gweithgareddau sy’n gydnaws â Phrosbectws y Gronfa 
Adfywio ac yn cyd-fynd ag o leiaf un o’r blaenoriaethau buddsoddi a ganlyn: 

• Buddsoddi mewn sgiliau 

• Buddsoddi dros fusnesau lleol 

• Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd 

• Cefnogi pobl i ddod o hyd i waith 

Ni ddyrennir cyllid at yr un o’r blaenoriaethau hyn yn benodol.  

Mae Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn rhagweld y bydd yn cefnogi amrywiaeth o brosiectau o 
wahanol faint ac ar wahanol themâu, ond anogir ymgeiswyr i gyflwyno prosiectau mawr lle bo modd 
(£500,000+) i gael yr effaith fwyaf posib a gwneud prosiectau’n fwy ymarferol i’w cyflawni. 

Gan fod 90% o’r arian sydd ar gael yn gyllid refeniw, a dim ond ar gael yn 2021/22, dylai’r prosiectau 
fod yn seiliedig ar refeniw yn llwyr neu i raddau helaeth. Ni chefnogir prosiectau sy’n seiliedig yn 
bennaf ar godi neu ailwampio adeiladau, prynu tir neu ddarnau mawr o gyfarpar.  

Blaenoriaethau Lleol  

Wrth ddethol y cynigion a gaiff eu hanfon i’r Llywodraeth eu hystyried, bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol 
Wrecsam yn rhoi blaenoriaeth i’r prosiectau hynny sydd â’r mwyaf o botensial i gyflawni’r 
blaenoriaethau allweddol ar gyfer twf lleol, yn unol â’r blaenoriaethau buddsoddi uchod.  

Cwmpas Daearyddol – dylai prosiectau ddod â budd i unrhyw ran o sir Wrecsam. 

Sut Asesir y Cynigion 

Fel yr awdurdod arweiniol bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn asesu pob cais a gyflwynir. 
Asesir y cynigion yn ôl: 

• y prif feini prawf a bennir ym Mhrosbectws y Gronfa Adfywio Cymunedol – ni fydd ceisiadau 
sy’n methu â bodloni’r meini prawf hyn yn gymwys i gael cefnogaeth ac felly fe’u gwrthodir. 

• i ba raddau y maent yn cyflawni amcanion y Gronfa Adfywio Cymunedol 

• i ba raddau y byddai cynigion yn cyfrannu at gyflawni blaenoriaethau lleol ynghylch twf a 
chyflogaeth. 

Ar ôl asesu’r ceisiadau bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn dethol y cynigion cymwys hynny 
sydd fwyaf cryf yn y modd y maent yn cyflawni blaenoriaethau lleol a rhai’r Gronfa, ac yn eu 
cyflwyno i Lywodraeth y Deyrnas Gyfunol eu hystyried. Ceir uchafswm o £3 miliwn fesul lle.  
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Yna bydd y Llywodraeth yn asesu’r holl geisiadau a gyflwynir gan awdurdodau arweiniol yn ôl y meini 
prawf a bennir yn y Prosbectws.  

Bydd Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn cyhoeddi canlyniad y drefn asesu tua diwedd Gorffennaf 
2021. 

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn sefydlu cytundebau ariannu gyda’r cynigwyr 
llwyddiannus.   

Cyflwyno Cais  

Rhaid ichi ddefnyddio Ffurflen Gais y Gronfa Adfywio Cymunedol. Ni dderbynnir ceisiadau ar unrhyw 
ffurf arall. 

Dylid anfon pob cais i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost a ganlyn: 
grants@wrexham.gov.uk   

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn HANNER DYDD, ddydd Gwener 28 Mai 2021 

Mae trefn ymgeisio’r Gronfa Adfywio Cymunedol yn un gystadleuol ac felly ni fydd Cyngor 
Bwrdeistref Sirol Wrecsam na Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn cynnal unrhyw drafodaeth â 
chynigwyr.The UK Community Renewal Fund is a competitive process and Wrexham County Borough 
Council and the UK Government will not enter into discussions with bidders.  
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