Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae
Abertawe 2014 – 2020
Ffurflen Gais Lawn
Cyn cwblhau'r ffurflen hon, sicrhewch eich bod wedi darllen Strategaeth (SDLl) Grŵp
Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Abertawe ar y cyd â'r ffurflen gais hon.
1. MANYLION YR YMGEISYDD
Enw'r ymgeisydd
Dyddiad cyflwyno'r cais
2. MANYLION CYSWLLT YR YMGEISYDD
Manylion cyswllt yr ymgeisydd (prif berson)
E-bost:
Cyfeiriad :

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn
Ail berson cyswllt
Enw:
E-bost:
Cyfeiriad :
Rhif ffôn

3. TEITL Y PROSIECT
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4. AMSERLEN Y PROSIECT
Dyddiadau
Dyddiad dechrau:

Tasg/Gweithgaredd a gynhelir

Dyddiad gorffen:
5. DISGRIFIAD O'R PROSIECT (trosolwg byr o'r prosiect - hyd at 500 o eiriau)

6. RHEOLI’R PROSIECT
Atebwch y cwestiynau isod ynghylch sgiliau a phrofiad rheoli prosiectau.

6.1 Cadarnhewch sgiliau a phrofiad yr ymgeisydd o reoli a chyflwyno prosiectau yn y maes
hwn ynghyd â'r gallu a'r adnoddau i allu ymgymryd â'r prosiect.

6.2 Pa drefniadau llywodraethu sydd ar waith (gan gynnwys pobl allweddol sy'n ymwneud
â'r prosiect, sgiliau, cyfrifoldebau a strwythur adrodd)? Bydd yr ymgeisydd yn gwbl gyfrifol
am reoli'r prosiect, a bydd ganddo'r sgiliau a'r profiad angenrheidiol i'w gyflwyno.

6.3 Amserlen y prosiect - datblygwch gynllun pwysig o weithgareddau'r prosiect o'r
cychwyn (gan gynnwys y cam cynllunio) i'r cam cwblhau, gan gynnwys unrhyw gerrig milltir
allweddol a thynnwch sylw atynt.

6.5 Darparwch Atodiad 1 cyflawn gyda rhestr o'ch rhanddeiliaid allweddol (gan ystyried pa
ddiddordeb a faint o ddylanwad sydd ganddynt) a sut y byddwch yn cysylltu â hwy (pryd,
beth, pwy, sut).
6.6 Nodwch unrhyw risgiau/broblemau sy’n wynebu'r prosiect ar hyn o bryd ac a fydd yn ei
wynebu yn ystod ei oes ac ar ôl ei gwblhau. Hefyd, nodwch unrhyw fesurau lliniaru i'w
goresgyn. Cwblhewch Atodiad 2.
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6.7 Darparwch fanylion unrhyw fanylebau tendrau drafft ar gyfer unrhyw elfennau o'r
prosiect a gânt eu his-gontractio (os oes rhai).

6.8 Darparwch fanylion unrhyw drefniadau caffael.
6.9 Darparwch unrhyw wybodaeth arall a fydd, yn eich tyb chi, yn cefnogi'ch cais.

7. CADARNHEWCH UNRHYW GRWPIAU NEU FUDDIOLWYR Y BYDD Y PROSIECT
HWN YN EU CEFNOGI (OS OES RHAI)

8. DARPARWCH RESTR O GANLYNIADAU I'W CYFLWYNO GAN Y PROSIECT HWN

9. CADARNHEWCH PA RAI O AMCANION GGLlPBA SY'N CYD-FYND Â'R PROSIECT
HWN

10. CRYNODEB O GOSTAU'R PROSIECT
Cyfanswm Cost y Prosiect
Cyfanswm y cyllid GGLlPBA y
cyflwynir cais amdano
Cyfradd grant y gwnaed cais amdani
%

£
£
%
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11. CRYNODEB O GOSTAU'R PROSIECT

Pennawd Costau

2018/19

2019/20

Cyf.

2018/19

2019/20

Cyf.

Costau Cymwys

Cyfanswm y Costau
Cymwys
Pennawd Costau

Costau Anghymwys

Cyfanswm y Costau
Anghymwys
Cyfanswm y Costau

12. DADANSODDIAD O GOSTAU'R PROSIECT
Darparwch ddadansoddiad o sut cyfrifwyd penawdau'r costau
Pennawd Costau

Cyfanswm
Gwerth (£)

Sut cyfrifwyd eich ffigur

13. PERCHNOGAETH Y PROSIECT
13a. A fydd unrhyw sefydliad arall ac eithrio'r
ymgeisydd yn berchen ar y prosiect ac unrhyw
asedau?

BYDD (cadarnhewch)
NA FYDD

Pwy sy'n berchen ar yr asedau?
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14. TREFNIADAU PRYDLESU
Cadarnhewch unrhyw drefniadau prydlesu sy'n rhan o'r prosiect hwn.

15. TYSTYSGRIF
Tystiaf, hyd eithaf fy ngwybodaeth a'm cred, fod y manylion a'r hyn a gofnodir ar y ffurflen
gais hon, ei hatodiadau ac unrhyw ddogfennaeth ategol, yn gywir a bod y cais am gyllid yn
un ar gyfer yr isafswm sy'n ofynnol i alluogi'r prosiect i rhagddo.
Rwyf hefyd yn cadarnhau nad wyf yn ymwybodol o unrhyw reswm pan na all y prosiect
fynd rhagddo ac y gellir cyflawni'r ymrwymiadau a'r gweithgareddau o fewn yr amserlen.

RWY'N CYTUNO (cadarnhewch drwy roi X yn y blwch)

E-BOSTIWCH EICH FFURFLEN GAIS WEDI'I CHWBLHAU
Amanda.jones@abertawe.gov.uk
NEU EI PHOSTIO I'R
TÎM CYLLID EWROPEAIDD AC ALLANOL
YSTAFELL Parth 2A, CANOLFAN DDINESIG
HEOL YSTUMLLWYNARTH, ABERTAWE SA1 3SN
Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei
darparu ar y ffurflen hon. Defnyddir eich gwybodaeth wrth i ni arfer ein hawdurdod
swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddiben arall. Ni fyddwn yn rhannu'ch data
ag unrhyw drydydd parti oni bai fod gofyn i ni neu y caniateir i ni wneud hynny yn ôl y
gyfraith. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data
fel un sy'n angenrheidiol er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. I gael mwy o wybodaeth am
sut mae Cyngor Abertawe'n defnyddio eich data personol, gan gynnwys eich hawliau fel
gwrthrych y data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd corfforaethol ar ein gwefan.
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ATODIAD 1
CYNLLUN RHANDDEILIAID A CHYFATHREBU
Rhanddeiliaid
Allweddol

Lefel o
Ddylanwad
U/C/I

Dull Cyfathrebu

Amlder

Pwy
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Atodiad 2
Tabl Olrhain Risgiau a Phroblemau
Risg neu
broblem

Tebygolrwydd
U/C/I

Effaith U/C/I

Datrysiad

Pwy fydd yn
arwain
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