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 CRONFA CYMORTH I DWRISTIAETH 2022-23  

(Cyfnod 2) 
 

     FFURFLEN GAIS 
 
Beth yw diben y Gronfa Cymorth i Dwristiaeth? 
 
Mae Cronfa Cymorth i Dwristiaeth 2022-23 (TSF2) yn rhan o Gronfa Adfer Cyngor 
Abertawe a bydd yn darparu hyd at £8,000 i gefnogi adferiad busnesau llety bach yn 
ardaloedd gwledig a lled-wledig Abertawe. Nod cyffredinol y gronfa yw gwella ansawdd 
y cynnig, boed hynny drwy gyflawni gradd Croeso Cymru / AA uwch neu wella profiad yr 
ymwelydd. 
 
Meini Prawf Cymhwysedd 
 
Mae'r gronfa hon ar gael i fusnesau llety bach (hyd at 25 o weithwyr) yn ardaloedd 
gwledig neu led-wledig Dinas a Sir Abertawe. Bydd ardal y Mwmbwls hefyd yn cael ei 
hystyried ar gyfer ceisiadau.  
 
Dim ond un cais fesul busnes. Nid yw derbynwyr arian TSF1 yn gymwys.   

 
Ar gyfer beth y defnyddir y gronfa? 
 
Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sydd wedi'u hanelu'n glir at wella profiad ymwelwyr 
drwy uwchraddio'r llety a gynigir neu sicrhau gradd uwch.  
 
Mae enghreifftiau o'r hyn y gellir defnyddio'r gronfa ar ei gyfer yn cynnwys: 
 

 Ychwanegu mwy o le – e.e. ystafell wely ychwanegol, cyfleusterau en-suite 
 Cyfleusterau cerdded/beicio – e.e. ystafell sychu, man golchi beiciau 
 Gwelliannau i hygyrchedd – e.e. gwell mynediad, ramp, cyfleuster Changing 

Places 
 Gwaith adnewyddu sylweddol – a fydd yn arwain at raddio uwch 

 
Ar gyfer beth na ellir defnyddio’r gronfa? 
 
Ni allwch wneud hawliad am: 
 

 Waith sydd eisoes wedi digwydd neu sydd ar y gweill  
 Unrhyw wariant yr aethpwyd iddo cyn cytuno ar gyllid, e.e. prynu offer, 

deunyddiau, unrhyw flaendal a dalwyd, etc. 
 Gwaith sy'n ymwneud â rhwymedigaethau statudol 
 Costau cynnal a chadw neu adnewyddu arferol 
 Costau refeniw (gwefan, marchnata/hysbysebu, staff, ymgynghoriaeth, etc.) 

 
Amserlen a chyflwyno 
 
Derbynnir ceisiadau yn ystod y cyfnod rhwng 6 Gorffennaf 2022 a 26 Gorffennaf 2022. 
Ein nod yw dychwelyd penderfyniadau i ymgeiswyr erbyn 1 Awst 2022. Mae angen 
cwblhau prosiectau a hawlio arian erbyn 3 Mawrth 2023.  
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Sut mae ceisiadau'n cael eu hasesu?  
 
Bydd Tîm Twristiaeth Cyngor Abertawe yn cynnal gwiriad cymhwysedd cychwynnol. 
Bydd prosiectau cymwys yn cael eu cyflwyno i banel sy'n cynnwys cynrychiolwyr o Adran 
Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe, sef: 
 Y Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod y Cabinet dros Fuddsoddi, Adfywio a 

Thwristiaeth 
 Tracey McNulty, Pennaeth y Gwasanaethau Diwylliannol 
 Frances Jenkins, Rheolwr Strategol Twristiaeth, Marchnata a Digwyddiadau  

 
Mae penderfyniad y panel yn derfynol ac nid oes gweithdrefn apelio.  
 
Os ydych yn llwyddiannus 
 
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, gellir talu hyd at 100% o gyfanswm y costau hyd at 
uchafswm o £8,000. Os ydych wedi cofrestru ar gyfer TAW, yna £8,000 tuag at y swm 
net. 
 
Rhaid i gostau'r gwaith/eitemau gael eu talu gan y busnes ymlaen llaw, ac yn dilyn hynny 
gellir cyflwyno hawliad i Gyngor Abertawe ar ôl derbyn anfonebau a dalwyd.  
 
Rhoddir ffurflen hawlio i restru'r gwaith a gwblhawyd neu'r eitemau a brynwyd, a fydd yn 
cynnwys manylion y cyflenwr/contractwr, disgrifiad o'r eitem, nifer yr eitemau a’r pris. Yna 
bydd angen dychwelyd y ffurflen hawlio hon ynghyd â chopïau o 
anfonebau/dderbynebau, nodiadau dosbarthu (lle bo'n berthnasol) a chopi o'r cyfriflenni 
banc perthnasol yn enw'r ymgeisydd busnes neu'r sawl sy’n ymgeisio sy’n nodi manylion 
prynu’r eitemau.  
 
Cyn rhoi cymeradwyaeth derfynol i'r cais, bydd angen darparu tystiolaeth ffotograffig o'r 
gwaith a gwblhawyd neu'r eitemau a brynwyd. Sylwer, fel rhan o fesurau atal twyll, telir 
unrhyw arian a ddyfernir i gyfrif banc a ddelir yn enw'r busnes neu'r sawl sy’n ymgeisio 
am y grant . Mae'n bwysig bod y cyfriflenni banc a ddarperir fel tystiolaeth dan yr un enw.   
 
Bydd yr holl wybodaeth am arian a ddyfernir drwy'r cynllun hwn ar gael i'r cyhoedd a gall 
fod yn destun ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth.   
 
Mae ymgeiswyr llwyddiannus yn cytuno i ddefnyddio eu henw unigol, enw busnes, 
dyfyniadau a delweddau ar y cyd â hyrwyddo'r cynllun.  
 
Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus nad yw eu busnes wedi'i 'raddio â sêr' neu 
wedi'i 'restru' gyda Croeso Cymru ar hyn o bryd wneud cais am un o'r cynlluniau – sydd 
am ddim ar hyn o bryd. Bydd hefyd yn ofynnol iddynt ymuno fel Partner Croeso Bae 
Abertawe a hyrwyddo'u heiddo ar wefan swyddogol y cyrchfan 
www.croesobaeabertawe.com/ – gellir cofrestru am ddim. 
 
Ystyriaethau cynllunio 
 
Gwiriwch a oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer eich prosiect. Er enghraifft: 
 

 A yw eich prosiect yn cynnwys Newid Defnydd neu adeiladu o'r newydd?  
 A yw'r eiddo mewn Ardal Gadwraeth? 
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 A fydd y gwaith yn gysylltiedig ag Adeilad Rhestredig? 
 A yw'r cynnig ar dir priffyrdd ac y mae angen ei gymeradwyo gan yr Awdurdod 

Priffyrdd? 
 

Os ydych yn ateb 'Ydy/Bydd' i unrhyw un o'r cwestiynau uchod yna mae angen ymgynghori 
ymhellach â'r Adran Gynllunio - byddai angen darparu cynllun i nodi lleoliad a 
delweddau/manylion y gwaith. Mae angen caniatâd cynllunio llawn, yn enwedig mewn 
ardaloedd cadwraeth. Rhaid cadarnhau cydsyniad y landlord neu berchennog y fangre hefyd. 
 
Datganiad o gymorth ariannol 
 
Daw’r cynllun dan reolau Rheoli Cymorthdaliadau presennol Llywodraeth y DU. Ni ddylai 
cyfanswm y cymorth de minimis a dderbynnir dros gyfnod o dair blynedd ariannol fod yn hwy 
na £300,000 fesul busnes. Os ydych wedi derbyn unrhyw gymorth ariannol arall yn ystod y 3 
blynedd diwethaf, mae angen i chi roi gwybod i ni ar y ffurflen gais.  
 

Sut i gyflwyno cais 
 
Llenwch y ffurflen isod a'i dychwelyd i tim.twristiaeth@abertawe.gov.uk  
 
Enw'r Busnes  

 
Cyfeiriad y busnes 
 

 

Enw cyswllt  
 

Swydd yn y busnes 
 

 

E-bost cyswllt  
 

Rhif ffôn cyswllt  
 

Cyfeiriad y wefan  
 

Nifer y gweithwyr 
 

 

Nifer yr unedau 
 

 

Gradd gyfredol 
(os nad yw'r busnes wedi'i 
raddio/restru, mae ymgeiswyr 
llwyddiannus yn cytuno i gofrestru 
gyda Croeso Cymru) 
 

 

Eich syniad prosiect (hyd at 500 o eiriau) – Gallwch ddarparu cynlluniau, lluniau a 
delweddau fel atodiadau i gefnogi'ch prosiect. 
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Manylion y Prosiect  
(beth rydych chi'n bwriadu ei wneud) 
 

 
 
 
 
 
 

Manteision eich prosiect 
(e.e. manteision cyffredinol i brofiad 
ymwelwyr, graddio uwch, marchnad 
newydd, tymor estynedig, gwell mynediad, 
etc.) 
 

 
 
 
 

Cyfanswm costau'r prosiect (£) 
 
 

£ 

Eich cyfraniad tuag at gyfanswm costau'r 
prosiect (£) 
 

£ 

Faint o gymorth TSF rydych yn gwneud 
cais amdano (uchafswm o £8,000) 
 

£ 

Disgrifiad o'r gost 
 

Nodwch ddadansoddiad o gyfanswm 
costau'r prosiect (ychwanegwch resi 
os oes angen) 
 

 £ 
 

 £ 
 

 £ 
 

 £ 
 

 £ 
 

 £ 
 

 Cyfanswm: £ 
Dyddiad dechrau disgwyliedig y prosiect 
(rhaid iddo beidio â dechrau cyn cytuno ar 
gyllid) 
 

 

Dyddiad cwblhau disgwyliedig y prosiect 
(rhaid ei gwblhau erbyn 03/03/2023) 
 

 

Ydych chi wedi cofrestru ar gyfer TAW? Do/Naddo (dilëwch fel y bo'n briodol) 
 

Rhif cofrestru TAW (os yw'n berthnasol)  
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Ydych chi wedi derbyn unrhyw gymorth 
ariannol arall yn ystod y 3 blynedd 
diwethaf? 
 

Do/Naddo (dilëwch fel y bo'n briodol) 
Os ydych, rhowch fanylion 

A oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer 
eich prosiect?  
 

Oes/Nac oes 
Os oes, rhowch dystiolaeth o ganiatâd 
cynllunio 
 

 
Rwy'n cadarnhau bod cynnwys y ffurflen hon yn gywir hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, fy 
mod wedi darllen a deall y canllawiau uchod ac mae gennyf yr awdurdod i lofnodi'r ffurflen 
hon ar ran fy musnes. 

 
Rwy'n cadarnhau bod caniatâd cynllunio (lle bo'n briodol) ar waith ac nad yw'r gwaith wedi 
dechrau eto. 
 
 
Enw Llawn:  
 
 
Llofnodwyd: 
 
 
Dyddiad: 
 
 
 
Dychwelwch y ffurflen gais hon ac unrhyw ddogfennau ategol at:  
tim.twristiaeth@abertawe.gov.uk  
 
 
I dderbyn yr wybodaeth hon mewn fformat arall neu yn Saesneg,  
cysylltwch â'r uchod.  
To receive this information in an alternative format, or in English, 
please contact the above. 


