CRONFEYDD BUSNES SIR GAERFYRDDIN
FFURFLEN MYNEGI DIDDORDEB
(MAE'R FFURFLEN HON AT DDEFNYDD CRONFA CYCHWYN BUSNES A CHRONFA DYFU BUSNES SIR GAERFYRDDIN)

Manylion yr Ymgeisydd
Busnes sydd eisoes yn bodoli

Busnes newydd

(yn masnachu ers llai na 6 mis)

Enw'r Busnes
Swydd yn y
Busnes /
Cwmni

Enw Cyswllt
Cyfeiriad y Busnes

Côd post y Busnes

Rhif
ffôn
Ffôn
symudol

E-bost:

Gwefan:

Y Sector Busnes
(Manylion ar y cefn)
Gweithgaredd Busnes
Nifer y Gweithwyr
(Presennol/Arfaethedig)

Blwyddyn sefydlu'r cwmni /
Dyddiad cychwyn arfaethedig

Y Trosiant Blynyddol /
Y Trosiant Disgwyliedig
Pwy yw / fydd eich cwsmeriaid
Pwy yw / fydd eich cystadleuwyr
(Rhowch fanylion)
Pa ardal ddaearyddol ydych chi / byddwch chi'n
gweithio ynddi?

Gwrthdaro Buddiannau
Ydych chi neu berthynas yn mynd i fod yn darparu pris ar gyfer unrhyw
eitemau sy'n gysylltiedig â'ch cais am grant

IE

NA

(dileu fel y bo'n briodol)

Os oes, rhowch manylion:

Ydych chi’n cael eich cyflogi / Cynghorwr gyda Cyngor Sir Gâr
Os ydych, rhowch manylion:
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Ydw

Nad Ydw

(dileu fel y bo'n briodol )

Y Prosiect Arfaethedig
Nodwch grynodeb (gan gynnwys y costau) sy'n rhestru'r prif eitemau cyfalaf y bydd angen i chi eu prynu neu'r
gwariant refeniw arbenigol ar gyfer eich prosiect arfaethedig:
Eitem(au)
£

Dyddiad Cychwyn Prosiect Arfaethedig:
Y grant y gofynnir amdano
Busnes newydd (50% o gostau cymwys y prosiect

Amcangyfrif o Gost y Prosiect

£

Nifer y swyddi i'w creu
(o ganlyniad uniongyrchol i'r prosiect
hwn)

neu £5,000 ar gyfer pob swydd sy'n cael ei chreu, pa
un bynnag yw'r lleiaf.)
Isafswm o £1000, uchafswm o £10,000.
Busnes sy'n bodoli eisoes - (50% o gostau
cymwys y prosiect neu £5,000 ar gyfer pob swydd sy'n
cael ei chreu, pa un bynnag yw'r lleiaf.)
Isafswm o £1000, uchafswm o £10,000.

£

Sylwer - Mae busnesau newydd yn gallu cynnwys
swyddi perchnogion y busnes os nad yw'n masnachu
eisoes. Os yw'r busnes yn masnachu eisoes, rhaid
creu swyddi newydd

Sut byddwch chi'n cyllido gweddill costau'r prosiect?
Eich cyllid eich hun □
Benthyciad Banc/Gorddrafft

□

Math arall o fenthyg arian

□

Os ydych yn cael cyngor busnes gan unrhyw asiantaethau rhowch fanylion:
Os cewch wahoddiad i ymgeisio, a hoffech gael cyngor a chymorth o ran eich cais a'ch dogfennau atodol? Hoffwn □

Na hoffwn □

Sut clywsoch chi am y cynllun grantiau hwn?

Manylion y Prosiect - parhewch ar dudalen arall os oes angen
Beth yw'r prif ystodau cyflog ar gyfer y swyddi arfaethedig:
£14,999 ac is =
£15,000 i £19,999 =
£20,000 i £24,999 =
£25,000 i £34,999 =
£35,000 ac uwch =
Ar gyfer BUSNESAU SY'N BODOLI EISOES, ystyriwch y cwestiynau canlynol:
•

A yw'r prosiect arfaethedig yn cyflwyno cynhyrchion, gwasanaethau, marchnadoedd neu gwsmeriaid newydd?

•

Sut mae'r prosiect yn cyfrannu at dwf busnesau a/neu enillion effeithlonrwydd?

•

A oes potensial gan y prosiect i ysgogi buddsoddiad/twf pellach?

•
•

A oes disgwyl i'r prosiect gynyddu'r trosiant?
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Ar gyfer BUSNESAU NEWYDD, ystyriwch y cwestiynau canlynol:
•

Pa fath o ymchwil i'r farchnad sydd wedi cael ei gynnal?

•

Beth yw'r trosiant disgwyliedig?

•

A oes potensial ar gyfer twf, buddsoddiad, creu swyddi?

•

Pa brofiad sydd gan bersonél allweddol y busnes arfaethedig?

•

Noder gan fod hwn yn grant ôl-weithredol, a allwch gadarnhau bod gennych ddigon o arian ar waith i dalu am
wariant cychwynnol y prosiect ac arian cyfatebol?

Os cewch wahoddiad i wneud cais am y gronfa, dylid nodi bod ceisiadau'n cael eu hystyried ar
sail y cyntaf i'r felin nes bod y gronfa wedi'i dyrannu'n llawn.

At ddefnydd y swyddfa yn unig
Dyddiad derbyn
Gwahoddiad i gyflwyno cais
Cyfeirnod
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Ie

Na

Y Sectorau Busnes
Mae amrywiaeth eang o sectorau busnes yn gymwys gan gynnwys y rheiny isod:
Ticiwch y sector busnes sy'n berthnasol i'ch busnes

P

P

Deunyddiau Uwch a Gweithgynhyrchu

Gwyddorau Bywyd

Adeiladu

Bwyd a Diod

Y Diwydiannau Creadigol

Twristiaeth

Ynni a'r Amgylchedd

Adwerthu

Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol

Gofal

Technoleg Gwybodaeth a Thelathrebu

Arall (nodwch):………………………………………………………………………………………………………………………..

Sylwer:
Os cewch wahoddiad i symud ymlaen i gam nesaf y broses ymgeisio, byddai'n ddoeth dychwelyd y ffurflen
gais wedi'i chwblhau ynghyd â'r wybodaeth atodol (e.e. cynllun busnes/templed cynllun prosiect, gwybodaeth
rheolaeth ariannol, rhagolygon llif arian ac elw a cholled am 3 blynedd) cyn gynted â phosib.
Mae'r gronfa'n gyfyngedig ac mae pob cais yn cael ei asesu ar sail y cyntaf i'r felin.

Dylid nodi mai cronfa disgresiwn yw Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Dechrau Busnes
Sir Gaerfyrddin a'i bod yn amodol ar gael cymeradwyaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin.
Mae'r Awdurdod yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw gais.
DYCHWELER I:
Y Tîm Datblygu Economaidd
Tîm Cronfa Busnes
Cyngor Sir Caerfyrddin
Canolfan Fusnes Gwledig
Nant Y Ci
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
SA33 5DR
E-bost: businessfund@sirgar.gov.uk
Rhif Ffôn: 01554 748813

Dyddiad cwblhau:
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