Cist Digwyddiadau Cymunedol Cyngor Tref Sanclêr

Oes angen cymorth ariannol ar eich grŵp ar gyfer digwyddiad cymunedol?
Mae gan Gyngor Tref Sanclêr Cist Digwyddiadau Cymunedol i roi cymorth i grwpiau lleol sydd yn
trefnu digwyddiadau cymunedol gyda’r bwriad i gael mwy o bobl leol yn rhan o weithgareddau
cymunedol ac i ddenu ymwelwyr i’r ardal. Mae’r cyllid i’r gronfa yn dod o gyllideb y Cyngor. Mae’r
cronfa o £3,000 ar gael o fis Ebrill 2017 hyd at fis Mawrth 2018.
Bwriad y gronfa yw rhoi cymorth i ddigwyddiadau lleol a bychain, ar draws ardal Cyngor Tref
Sanclêr, gan gynnwys Pwll Trap a Bancyfelin. Bydd y digwyddiadau o fudd i’r preswylwyr lleol ac
yn cyfrannu at y gymuned ehangach ac at economi yr ardal.
Cymwysterau
Rhaid bod eich grŵp:
•
•
•
•

yn un gwirfoddol, cymunedol neu grŵp ffydd
wedi’i gyfansoddi’n gywir
gyda chyfrif banc
yn agored ac yn hygyrch i’r gymuned

Mae’r gronfa yn cael ei rheoli gan y Pwyllgor Cymuned, Cyllid a Dibenion Cyffredinol Cyngor Tref
Sanclêr, sydd yn cwrdd bob mis. Ar ôl i’r pwyllgor cwrdd bydd argymhellion yn cael eu gwneud i’r Cyngor
Tref llawn am gymeradwyaeth. Bydd pob grŵp a roddir cais yn cael llythyr i gadarnhau canlyniad ei gais.
Ystyrir pob cais yn unol â Polisi Dyfarnu Grantiau y Cyngor.
Ymholiadau a ffurflenni cais ar gael oddi wrth clerk@cyngortrefsancler.co.uk

CYNGOR TREF SANCLÊR
CIST DIGWYDDIADAU CYMUNEDOL
2017/2018
A. MANYLION YR YMGEISYDD
Enw’r Mudiad
Enw Cyswllt

Swydd (e.e. Cadeirydd, Ysgrifennydd)

Cyfeiriad
Cod Post
Rhif ffôn

Cyfeiriad e-bost

Beth yw nod a phwrpas eich mudiad? _____________________________________
_________________________________________________________________________________

B. CYLLID
Beth oedd eich incwm y llynedd?

£______________________

O ble y daeth yr arian hwn? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Beth oedd eich gwariant y llynedd?

£ _______________________

Pa ddefnydd a wnaed o’r arian?____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Gofynnir i chi amgáu copi o’ch: (1) cyfrifon diweddaraf (wedi’u harchwilio os yw’n bosibl) yn
dangos eich incwm a’ch gwariant blynyddol.
(2) eich datganiad banc diweddaraf.
A ydych wedi derbyn grant oddi wrth Gyngor Tref Sanclêr o’r blaen? DO/NADDO
Pryd? _____________ At ba bwrpas? ____________________________ Faint? ______________
C. MANYLION Y DIGWYDDIAD Y GOFYNNIR AM GYMORTH TUAG ATO
Enw a Dyddiad y Digwyddiad _______________________________________________________
Disgrifiad byr o’r Digwyddiad ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

CH. BUDDIANNAU O DAN FEINI PRAWF Y CYNGOR
Nodwch isod sut y bydd y digwyddiad o fudd i’r ardal a’i phreswylwyr:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sut ydych yn bwriadu adlewyrchu natur ddwyiethog y gymuned a’i phreswylwyr yn y gweithgaredd
neu’r digwyddiad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
D. CYLLID AR GYFER Y DIGWYDDIAD
COST Y DIGWYDDIAD

£______________

Amcangyfrif o’r costau (yn cynnwys manylion)
1. Adloniant
________________________

£______________

2. Llogi Offer

__________________________________

£ ______________

3. Marchnata _______________________________________

£ ______________

4. Arall (nodwch)____________________________________

£ ______________

5. Cyfanswm________________________________________

£
=============

Sut y bwriedir ariannu’r prosiect?
• Arian y mudiad ei hun
•

£ ______________

Grantiau oddi wrth fudiadau eraill (enwch y corff ariannu a nodwch y swm)

A DDERBYNIWYD/ A GEISIWYD * oddi wrth_________________________ £ ______________
• Swm a geisir oddi wrth Gyngor Tref Sanclêr

£

__________

F. DATGANIAD
Rwy’n datgan fod y wybodaeth uchod yn gywir.
Llofnod ________________________________ Dyddiad________________________________
Enw a swydd o fewn y mudiad __________________________________________________

Dychweler at:

Clerc y Dref, Cyngor Tref Sanclêr,
c/o 46 Rhodfa Dewi Sant, Caerfyrddin, SA31 3DN

Dyddiadau Cau: 31ain Mawrth, 31ain Mai, 31ain Gorffennaf, 30ain Medi, 31ain Rhagfyr

