Cronfa Menter Gwledig Sir Gaerfyrddin
CAM 1 - Ffurflen Gais
Cymorth grant i gefnogi mentrau preifat a thrydydd sector i
ddatblygu safleoedd busnes newydd a phresennol yn y Sir
Gaerfyrddin wledig.
Uchafswm
o £20,000
swydd
amatebol
llawn
amser
Uchafswm
Mentrau Bach
45%

Uchafswm
Grant o
£128,000

Mentrau Canolig
35%

Mentrau Mawr
25%

Darllenwch y nodiadau cyfarwyddo cyn ichi lenwi'r ffurflen hon.

Dylech lenwi'r ffurflen gyfan a chynnwys unrhyw
ddogfennau atodol (mae rhestr ar gefn y ffurflen)
Ar ôl ei llenwi, dychwelwch y ffurflen hon i'r cyfeiriad canlynol:
Cronfa Menter Gwledig Sir Gaerfyrddin
Is-adran Datblygu Economaidd
Cyngor Sir Caerfyrddin
Neuadd Y Sir
Caerfyrddin
Sir Gaerfyrddin
Rhif Ffôn: 01267 242319
E-bost: rfurlong@carmarthenshire.gov.uk
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1. GWYBODAETH AM YR YMGEISYDD
Enw Busnes:
Cyfeiriad Busnes:

Prif Cyswllt:
Swydd:
Cyfeiriad:

Côd Post:

Rhif Ffôn:

E-bost:

Gwe-gyfeiriad:

Ward Awdurdod Lleol:
PERCHENNOG/PARTNER/CYFARWYDDWR PERCHENNOG/PARTNER/CYFARWYDDWR
(Nodwch fel sy'n briodol)
(Nodwch fel sy'n briodol)
Enw
Enw
Cyfeiriad

Cyfeiriad

PERCHENNOG/PARTNER/CYFARWYDDWR PERCHENNOG/PARTNER/CYFARWYDDWR
(Nodwch fel sy'n briodol)
(Nodwch fel sy'n briodol)
Enw
Enw
Cyfeiriad

Cyfeiriad
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A yw'r fenter wedi cael ei
sefydlu neu a ydych yn
bwriadu sefydlu menter
newydd?

Os yw'r fenter wedi ei sefydlu
eisoes, nodwch y dyddiad
cychwyn:

Math o fenter:
Unig Fasnachwr
Partneriaeth
Cydweithfa
Menter Gymdeithasol

Cwmni Cyfyngedig (Nodwch y
rhif):
Elusen (Nodwch y rhif):
Corff Gwirfoddol
Arall (rhowch fanylion):

A yw eich menter yn un o'r sectorau canlynol? Os ydy, pa un?
Twristiaeth
Ynni a'r Amgylchedd
Bwyd a Ffermio
TGCh
Diwydiannau Creadigol
Gwasanaethau Ariannol a
Phroffesiynol
Adeiladu
Deunyddiau Uwch a
Gweithgynhyrchu
Arall (rhowch fanylion
isod)
Faint o bobl rydych yn eu
cyflogi ar hyn o bryd?
Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf,
beth oedd eich:-

Dyddiad:Trosiant Elw Net Elw Crynswth –

2. GWRTHDARO BUDDIANNAU
A yw'n fwriad i chi neu
berthynas i chi fod yn
gysylltiedig â'r gwaith dylunio
neu adeiladu ar eich prosiect?

YDY

NAC YDY (dileer fel y bo'n

briodol)
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Os ateboch "Ydy", rhowch fanylion:

A ydych yn aelod o staff / cynfhorydd Cyngor Sir Gar?
YDY
NAC YDY (dileer fel y bo'n briodol)
Os ateboch "Ydy", rhowch fanylion:

3. GWAITH ARFAETHEDIG
Rhowch ddisgrifiad cryno o'r gwaith arfaethedig a nodwch pam y
mae angen i chi wneud y prosiect hwn?
(gan gynnwys braslun neu gynlluniau manwl os ydynt ar gael)

Nodwch gyfeiriad safle'r adeilad sy'n mynd i gael ei ddatblygu gan
gynnwys manylion ward yr awdurdod lleol:

4

Os yw'n berthnasol, rhowch ddisgrifiad o gyflwr presennol yr
adeilad (amgaewch ffotograff diweddar wedi'i ddyddio)

Beth yw cyfanswm arwynebedd llawr y prosiect mewn troedfeddi
sgwâr? (metr sgwâr/tr)
4. PERCHENOGAETH A CHANIATÂD
A ydych yn berchen ar fuddiant
rhydd-ddaliad neu lesddaliad y
safle?

YDYN

NAC YDYN (dileer fel y

bo'n briodol)

Os yw'r safle'n cael ei brydlesu,
faint o flynyddoedd sy'n weddill
ar y brydles?
A oes angen unrhyw ganiatâd
statudol ar gyfer y prosiect
(rheoliadau cynllunio/adeiladu)

OES

NAC OES (dileer fel y

bo'n briodol)

5. AMSERLEN AR GYFER Y PROSIECT
Amcangyfrif o'r dyddiad
cychwyn
Amcangyfrif o'r dyddiad
cwblhau
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A ydych wedi eich cofrestru ar
gyfer TAW?

YDYN NAC YDYN (dileer fel y bo'n
briodol)

Os Ydych, rhowch eich rhif
cofrestru TAW
6. AMCANGYFRIF O GOSTAU’R PROSIECT
Darparwch y canlynol:Net
Amcangyfrif o'r
costau adeiladu
Amcangyfrif o'r
ffïoedd proffesiynol
Costau Eraill
(Rhestrwch)

Crynswth

£

Taw (os yn
berthnasol)
£

£

£

£

£

£

£

£

£

Cyfanswm
£
Costau'r Prosiect
7. CYLLID Y PROSIECT

£

Rhowch isod fanylion yr holl ffynonellau cyllid arall ar gyfer eich
prosiect (ac eithrio'r grant hwn)
Ffynhonnell gyllid Swm y cyllid
Statws y cyllid (ticiwch os
gwelwch yn dda)
£
Wedi’i
Wedi
Cynnig
sicrhau? gwneud
i'w
cais?
gyflwyno

Cyfanswm y cyllid
ar gyfer y prosiect
Swm y grant y gofynnir
amdano?

£
6

8. Manylion Ariannol Eraill
A yw'r fenter wedi cael unrhyw
fath o gymorth grant gan
Gyngor Sir Caerfyrddin yn
ystod y tair blynedd diwethaf?

YDY

NAC YDY (dileer fel y bo'n

briodol)

Os Ydy, rhowch ddyddiad y cynnig grant, y swm a ffynhonnell y
grant:

A yw'r fenter wedi cael unrhyw
fath o gymorth grant gan
ffynhonnell gyhoeddus arall yn
y tair blynedd diwethaf, neu a
yw yn y broses o wneud cais
am gymorth o'r fath?

YDY

NAC YDY (dileer fel y bo'n

briodol)

Os Ydy, rhowch ddyddiad y cynnig grant, y swm a ffynhonnell y
grant:

Os nad yw Cyngor Sir
Caerfyrddin yn gallu rhoi cyllid i
chi, pa effaith fydd hynny'n ei
chael ar eich prosiect?
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9. SWYDDI A GRËIR / A DDIOGELIR
Isod rhowch fanylion nifer y swyddi a grëir/swyddi presennol?
NIFER Y SWYDDI I'W CREU
Rhan Amser
16 awr yr wythnos

Amser Llawn
30 awr yr
wythnos

SWYDDI SYDD EISOES YN
BODOLI
Rhan Amser
16 awr yr
wythnos

Amser Llawn
30 awr yr wythnos

Defnyddiwch y bwlch isod i roi rhagor o fanylion am y swyddi i'w
creu – teitlau a.y.b.

10. Iaith Gymraeg
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Effaith ar yr Iaith Gymraeg:

11. Datganiad
Cadarnhaf fod y wybodaeth a nodir yn y cais hwn yn gywir hyd
eithaf fy ngwybodaeth.
Llofnod yr Ymgeisydd
Enw mewn llythrennau bras
Swydd
Dyddiad

Rhestr Wirio
GOFALWCH EICH BOD WEDI ATEB POB CWESTIWN
GOFALWCH EICH BOD WEDI AMGÁU POB UN O'R CANLYNOL (OS
YW HYNNY'N BRIODOL)
Ffurflen Gais Rhan 1 wedi'i
chwblhau a'i llofnodi

DO NADDO

Brasluniau o'r adeilad presennol
a'r adeilad arfaethedig

DO NADDO
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