Diwrnod Cenedlaethol Windrush 2022 – FFurflen gais cyllideb CAM 2
Dyma ffurflen carlam cam 2 i grwpiau a mudiadau sy’n gwneud cais i gynnal digwyddiad /
gweithgaredd / prosiect rhwng 1 o Orffennaf a 30 o Fedi 2022.
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Enw a chyfeiriad llawn y grŵp cymunedol /
mudiad:
Nodwch statws presennol y grŵp cymunedol /
mudiad, os gwelwch yn dda:
(grŵp wedi’i gyfansoddi, CBC, Elusen, ac ati)
Manylion cyswllt y person sy’n arwain:
Enw
Rôl yn y mudiad
Ebost
Rhif Ffôn Symudol
Manylion cyswllt ail berson:
Enw
Rôl yn y mudiad
Ebost
Rhif Ffôn Symudol
Disgrifiwch y digwyddiad/ prosiect/
gweithgaredd rydych yn gwneud cais amdano ar
gyfer Diwrnod Cenedlaethol Windrush 2022.
Rhestrwch yn gryno’r hyn y byddwch yn ei
wneud a pham:
Uchafswm o 300 gair
Pwy yw eich cyfranogwyr/buddiolwyr?
Uchafswm o 100 gair
Rhestrwch faint o bobl fydd yn elwa o’ch
digwyddiad/gweithgaredd/prosiect, os gwelwch
yn dda
Sut fydd eich digwyddiad/ prosiect/
gweithgaredd yn bodloni un neu fwy o’r
amcanion a restrir isod ar gyfer Diwrnod
Cenedlaethol Windrush:
• Hyrwyddo negeseuon cadarnhaol am
Ddiwrnod Windrush
• Hyrwyddo ymwybyddiaeth o gyfraniad
hanesyddol, economaidd a diwylliannol
cenhedlaeth Windrush
• Agwedd addysgol sy’n ymwneud â
Windrush

•
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Yn cynnwys ac yn fuddiol i henaduriaid
Windrush
Uchafswm o 300 gair
Ymhle fydd eich digwyddiad / prosiect /
gweithgaredd yn digwydd?
Pa bryd fydd y digwyddiad /prosiect /
gweithgaredd hwn yn dechrau ac yn gorffen?
Sut fyddwch chi’n rhannu gwybodaeth i
hyrwyddo eich digwyddiad / prosiect /
gweithgaredd?
Cyfanswm Cost y Prosiect:
Rhestrwch ddadansoddiad ariannol, os
gwelwch yn dda
Y swm rydych yn gofyn amdano o’r gronfa hon:
(uchafswm cais am arian: £4999)
A wnewch chi gadarnhau, os gwelwch yn dda,
bod gan eich grŵp/mudiad lywodraethu a
diogelu effeithiol ar waith i gefnogi’r cais hwn yn
llawn.
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, efallai y bydd
gofyn am fwy o dystiolaeth

Manylion Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Os bydd eich cais yn llwyddiannus, bydd yr arian a ofynnwyd amdano’n cael ei dalu’n
uniongyrchol i gyfrif banc eich mudiad. Rhowch y manylion llawn isod, os gwelwch yn dda:
Enw a chyfeiriad y Banc:
Enw’r Cyfrif Banc
Rhif y Cyfrif Banc
Cod Didoli
Ar gyfer ymgeiswyr llwyddiannus: Bydd 50% o’r arian yn cael ei dalu ymlaen llaw. Bydd 50%
yn cael ei ryddhau dim ond ar ôl i’r ffurflen cwblhau prosiect gael ei chwblhau’n
llwyddiannus erbyn dyddiad cau 31 o Hydref 2022.
Enw’r person sy’n cwblhau’r cais:
Rôl yn y mudiad:
Llofnod:

Dyddiad:

Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau drwy ebost i’r cyfeiriad hwn os gwelwch yn dda:
windrush@racecouncilcymru.org.uk erbyn y dyddiad cau, sef hanner nos, nos dydd Sul 26
o Fehefin.
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Cadarnhewch os byddech yn fodlon i'r panel wobrwyo swm is ar gyfer eich
gweithgaredd/digwyddiad/prosiect os na fydd modd gwobrwyo'r swm a ofynwyd amdano
yn ei gyfanswm?
YDW / NADW Atebwch yn briodol os gwelwch yn dda

At ddefnydd swyddfa’n unig:
Dyddiad y derbyniwyd y cais:
Dyddiad adolygiad y panel annibynnol:
Dyddiad rhoi’r penderfyniad i’r ymgeisydd:
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