
   

                                             
 

CANLLAWIAU Bwrsari Colwyn Creadigol a Digidol 

Nodwch os gwelwch yn dda y gall y canllawiau hyn gael eu diweddaru ar gyfer y rowndiau 

diweddarach. Gwiriwch ar-lein am unrhyw ddiweddariadau.   

Gweledigaeth  

Bydd Colwyn Creadigol a Digidol yn cynnig cyfleoedd ariannol, rhwydweithio a datblygu drwy raglen 

gyffrous ac arloesol o hyfforddiant, mentora a chyfres o ddigwyddiadau. Y weledigaeth yw creu 

diwylliant o gysylltedd, dysgu, creadigrwydd ac arloesedd a fydd yn codi dyheadau pobl leol ac yn 

darparu buddion economaidd i’r ardal.  

Diben y bwrsari hwn yw cynnig cymorth ariannol at ddibenion datblygu proffesiynol a hyfforddiant sy’n 

benodol i’r diwydiant creadigol a digidol yn ardal y prosiect, sef Bae Colwyn, Hen Golwyn, Mochdre a 

Llandrillo-yn-Rhos. 

Gwybodaeth bellach 
 
1. Pwy all ymgeisio? 
 
I ymgeisio fe ddylech fod 

 Yn rhedeg busnes yn y diwydiant creadigol a digidol* ac yn gweithredu fel un o’r canlynol: unig 
fasnachwr, cwmni cyfyngedig drwy gyfranddaliadau, cwmni cyfyngedig drwy warant, 
partneriaeth (Partneriaeth Atebolrwydd Cyfyngedig), elusen, Cwmni Buddiannau Cymunedol, 
cwmni cydweithredol 

 Wedi bod yn masnachu yn frwd mewn busnes am dros 3 mis 

 Dylech fod â chyfeiriad preswyl neu gyfeiriad busnes yn ardal y prosiect (Bae Colwyn, Hen 
Golwyn, Mochdre, Llandrillo-yn-Rhos) – fe all eich busnes weithredu mewn mannau eraill  
neu 

 Dylech fod â chyfeiriad preswyl neu fusnes yn sir Conwy ac yn cynnal gweithgareddau busnes 
yn ardal y prosiect (Bae Colwyn, Hen Golwyn, Mochdre, Llandrillo-yn-Rhos) 
 

Os nad ydych chi’n bodloni’r gofynion uchod, mae cymorth a mentora ar gael i fusnesau yn rhad ac am 

ddim gan Gymorth i Fusnesau Conwy, Gweithdai Busnes Cymru, Cyflymu Cymru i Fusnesau a Hwb 

Menter M-Sparc. 

Bydd y dyfarniadau yn amrywio o £350 i uchafswm o £1,200.  

Os oes arnoch chi angen cyngor, cymorth technegol neu os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am y 
broses ymgeisio, anfonwch neges at busnes@conwy.gov.uk. Mae’r tîm hefyd yn gallu darparu mathau 
eraill o gymorth a chyngor i fusnesau yn ogystal â chyfeirio busnesau at sefydliadau cymorth eraill.  

Diffiniad o’r diwydiant creadigol a digidol*: hysbysebu a marchnata, pensaernïaeth, celf, crefftau, 

dylunio (cynnyrch, graffig, ffasiwn), digidol, TG, gwasanaethau cyfrifiadur (gan gynnwys gemau a’r 
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cyfryngau digidol), cyfryngau (ffilm, teledu, fideo, radio, ffotograffiaeth), cerddoriaeth, celfyddydau 

perfformio/dawns, cyhoeddi (cylchgronau, llenyddiaeth, barddoniaeth), curadurol / rheoli’r 

celfyddydau   

Os ydych chi’n aflwyddiannus, cewch ymgeisio eto. Os ydych chi’n llwyddiannus ac yn cyflwyno cais 

arall, bydd y cais hwnnw yn cael ei ystyried yn ôl ffeithiau’r cais hwnnw.   

Nid ydym ni'n derbyn ceisiadau gan y canlynol: 

 Busnesau newydd (heb fod yn masnachu tri mis) 
 Busnesau nad ydynt yn dod o dan bennawd y diwydiant creadigol a digidol 
 Busnesau nad ydynt yn dangos perthynas ag ardal y prosiect sef Bae Colwyn, Hen Golwyn, 

Mochdre a Llandrillo-yn-Rhos.   
 Ymgeiswyr nad ydynt yn byw neu’n gweithio yn Sir Conwy 
 Busnesau mawr gyda mwy na 30 o weithwyr  

2. Pa weithgareddau y mae modd eu cefnogi? 

Diben Bwrsarïau Colwyn Creadigol a Digidol yw cynnig cymorth ariannol ar gyfer datblygiad 

proffesiynol a hyfforddiant sy’n benodol i’r diwydiant creadigol a digidol. 

Mae’r bwrsari yn ceisio cefnogi ymgeiswyr i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a rhwydweithiau newydd a 
fydd yn gymorth i’w gyrfaoedd a’u busnesau yn y tymor byr a’r hirdymor, yn hytrach nag ariannu cost 
deunyddiau, creu neu brosiect. Rydym ni'n fodlon ystyried unrhyw syniad newydd sy’n cynnwys cyfle 
datblygu proffesiynol, gan gynnwys y rheiny sy’n cyfuno sawl gweithgaredd gwahanol.  

Gall gweithgareddau bwrsari gynnwys y canlynol: 

 Dysgu sgiliau newydd drwy hyfforddiant proffesiynol, cyrsiau a chyfleoedd dysgu cymar wrth 
gymar gydag arbenigwyr creadigol ac eraill 

 Mentora neu hyfforddi  
 Rhwydweithio gydag artistiaid, orielau, sefydliadau neu grwpiau eraill o ddiddordeb 
 Costau ymchwilio i a datblygu ffordd newydd o weithio neu gydweithio 
 Mynd i gynadleddau cenedlaethol neu ryngwladol, arddangosfeydd eilflwydd ac 

arddangosiadau ac ymweld â sefydliadau, dinasoedd neu unrhyw leoliad penodol neu 
ddigwyddiad sy’n berthnasol i’ch ymarfer neu fusnes  

Yn ychwanegol at y gweithgaredd ei hun, mae Bwrsarïau Colwyn Creadigol a Digidol yn gallu cefnogi: 

 Treuliau teithio cenedlaethol neu ryngwladol, llety a chynhaliaeth sy’n gysylltiedig â’r 
gweithgaredd 

 Costau gofalu ac unrhyw anghenion o ran mynediad (cyfraniad) 



   

                                             
 

Dyma enghreifftiau o weithgareddau nad oes modd eu cefnogi: 

 Ceisiadau am gyllid i brynu deunyddiau  
 Ceisiadau am gyllid i brynu nwyddau neu wasanaethau e.e. i dalu contractwr am greu gwefan,  
 Ceisiadau am gyllid i brynu cyfarpar. Sylwch, mae’n bosibl y bydd Cymorth i Fusnesau Conwy yn 

gallu darparu cymorth ar gyfer eitemau cyfalaf.  

3. Faint allwn ni ymgeisio amdano?   

£350 – £1,200. Rhown groeso arbennig i geisiadau sy’n cynnwys cyfraniad o arian cyfatebol, amser neu 
adnoddau, ond nid yw hynny’n angenrheidiol. Croesewir arian cyfatebol ar ffurfiau eraill h.y. fyddech 
chi’n gallu rhannu’r sgiliau rydych newydd eu dysgu mewn gweithdy cymunedol? 

4. Y broses ddethol 

Bydd ceisiadau yn cael eu hadolygu a’u gwerthuso gan banel. Mae’n bosibl prosesu’r ceisiadau bwrsari 
o fewn 6 wythnos i’r dyddiad cau yn ddibynnol ar wiriadau a darparu’r wybodaeth angenrheidiol:- 

 Fe hysbysir chi o’r penderfyniad o fewn 4 wythnos i’r dyddiad cau. 
 

 Os ydych yn llwyddiannus bydd Taliad Cam 1 yn cael ei ddyfarnu o fewn pythefnos o dderbyn y 
telerau a’r amodau wedi eu harwyddo.  

Yn ddibynnol ar fodloni’r meini prawf bydd bwrsarïau yn cael eu rhoi ar sail cyntaf i’r felin hyd nes y 
bydd y cronfeydd a ddyranwyd wedi eu defnyddio. 

5. Gofynion o ran adrodd 

Mae derbyn bwrsari yn golygu bod yn rhaid i chi ddarparu adborth am eich hyfforddiant / datblygiad 
proffesiynol. Yn ogystal â llenwi’r ffurflen werthuso ar-lein, efallai y bydd gofyn i’r rhai sy’n derbyn 
bwrsari gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus / cyfryngau. Fe all hyn gynnwys 
astudiaethau achos, tystebau, ffilm a lluniau. Bydd yn rhaid i chi ddarparu’ch adborth o fewn 6 
wythnos i gwblhau’ch gweithgaredd.  

Mae’n rhaid i’ch gweithgaredd fod wedi gorffen a dylech gyflwyno’ch adborth erbyn 28 Chwefror2022 
fan bellaf.    

6. Tâl 

Os ydych chi’n llwyddiannus byddwn yn rhoi gwybod i chi o fewn 4 wythnos i’r dyddiad cau. Byddwch 
yn derbyn datganiad gydag amodau a thelerau ac unwaith y byddwch chi wedi ei lofnodi a’i 
ddychwelyd, byddwch yn derbyn hanner y swm a ddyfarnwyd i chi. Bydd gweddill yr arian yn cael ei 
dalu ar ôl i chi gyflwyno’r ffurflen werthuso. Gallwch lenwi’r ffurflen werthuso yn syth ar ôl i chi orffen 
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eich gweithgaredd, ond cofiwch ei chyflwyno o fewn 6 wythnos. Bydd unrhyw adborth a dderbynnir ar 
ôl 28 Chwefror 2022 yn golygu y bydd hi’n rhy hwyr i chi dderbyn y taliad olaf.  

Bydd gofyn i chi ddangos derbynebau/anfonebau eich gweithgareddau. 

Os nad yw’ch gweithgaredd yn cael ei gynnal, bydd yn rhaid i chi roi’r holl arian yn ôl.  

Bydd ceisiadau llwyddiannus sy’n dibynnu ar gyllid ychwanegol yn derbyn y bwrsari ar ôl i’r cyllid 
ychwanegol hwnnw gael ei sicrhau.   

7. Dogfennau y dylech chi eu llwytho i fyny ar eich ffurflen gais: 

Dylech gynnwys eich CV cyfredol ar ffurf pdf (dim mwy na 2 dudalen a 5MB). Dylech enwi eich ffeil fel 
a ganlyn: ENWCYNTAF_CYFENW_CV_2020 (e.e. NIA_JONES_CV_2020). 

Neu ddarparu dolen gyswllt i’ch proffil LinkedIn neu broffil/ portffolio gwaith proffesiynol arall 

Dolen i’ch gwefan, Cyfryngau Cymdeithasol neu ddull arall o weld eich busnes ar-lein. 

Tystiolaeth o fasnachu (yn frwd mewn busnes) 

Copi o’r cyfrifon diweddaraf 

Neu 

Anfoneb diweddar (gallai fod yn drafodion Ebay, Etsy ayb) a chyfriflenni cyfrif perthnasol sy’n dangos 
derbyn taliad 

Copi o’ch cyfrifon diweddaraf, wedi’u llofnodi (os yn berthnasol). 

Fel tystiolaeth o fod yn unig fasnachwr / partneriaeth cyflwynwch dudalen gyntaf llythyr gan Gyllid a 
Thollau Ei Mawrhydi neu dudalen flaen ffurflen dreth (os yn berthnasol) os gwelwch yn dda. 

Efallai y bydd gofyn i chi gyflwyno gwybodaeth ychwanegol yn ymwneud â gweithgareddau masnachu 
diweddar eich busnes.  

8. Amodau a Thelerau 

Byddwn yn anfon yr amodau a’r telerau llawn gyda’r llythyr dyfarnu (os yw’ch cais yn llwyddiannus).  

 


