Cyngor Tref Frenhinol Caernarfon – Cais Covid-19 - Canllawiau
Clustnodwyd uchafswm o £8,000 i helpu sefydliadau lleol i gefnogi'r gymuned leol yn y frwydr yn erbyn
y coronafirws a helpu trigolion y dref (hyd at uchafswm o £ 500 y sefydliad). Mae’r £8,000 yn cynnwys
cyfraniad o £1,000 gan Glwb Llewod Caernarfon.
Egwyddorion
Bydd pob cais yn cael ei ystyried yn ôl ei rinweddau unigol, ond mae yna nifer o egwyddorion arweiniol:
• Pa mor dda y mae'r grant yn diwallu anghenion y gymuned (ac yn benodol unrhyw ward /
ardal benodol) wrth frwydro yn erbyn effeithiau coronafirws;
• Faint o drigolion Caernarfon fydd yn elwa ac a yw maint y grant yn gymesur â'r rhai sy'n elwa.
Pwy all wneud cais?
•

•

Grwpiau, clybiau, pwyllgorau neu elusennau wedi'u lleoli yng Nghaernarfon (o fewn wardiau
Cadnant, Menai, Peblig a Seoint). Bydd angen i chi gael cyfrif banc eich hun. Os na fydd
gennych gyfrif banc byddwn yn prynu offer ar eich cyfer yn cyfateb i’r cais sydd wedi ei
ganiatau ar eich cyfer.
Bydd penderfyniad ar unrhyw gais gan Cofis Curo Corona yn cael ei wneud gan y Clerc /
Dirprwy Glerc mewn ymgynghoriad gyda holl aelodau’r Cyngor Tref.

Ni fyddwn yn ystyried ceisiadau gan:
• Busnesau neu sefydliadau sydd â chylch gwaith gwneud elw;
• Unigolion.
Pryd a Sut alla i wneud cais?
Gallwch wneud cais ar unrhyw adeg, ond mae'r cronfeydd wedi'u cyfyngu i £8,000 a chânt eu cyfyngu
i sicrhau lledaeniad daearyddol ar draws y dref er tegwch i bawb. Mae ffurflenni cais ar gael naill yn
electronig ar wefan y Cyngor Tref neu ar ein safle Facebook. Byddwch yn derbyn ymateb cyn pen 7
diwrnod ar ôl ei gyflwyno a throsglwyddo arian cyn gynted â phosibl wedi hynny
Amodau Grant
1. Rhaid i'r ymgeisydd, os yw'n llwyddiannus, wario'r grant fesul ffurflen gais oni chytunir yn wahanol
gan y Cyngor, neu efallai y bydd angen ad-dalu'r arian;
2. Telir y grant yn electronig i'r sefydliad sy'n gwneud y cais;
3. Os nad oed gennych gyfrif banc byddwn yn prynu offer yn cyfateb i werth y cais;
4. Disgwylir y bydd y Cyngor Tref yn cael ei gydnabod am eu cefnogaeth mewn unrhyw ddeunydd
cyhoeddusrwydd sy'n gysylltiedig â'r prosiect;
5. Bydd pob cais am grant yn cael ei fonitro i sicrhau bod yr arian yn cael ei wario at y diben a
fwriadwyd. Anfonir Ffurflenni Monitro i'w cwblhau cyn pen 3 mis ar ôl talu'r grant dros neu o fewn 3
mis i'r gweithgaredd gael ei gwblhau. Byddwn angen gweld derbynebau.

