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Cyswllt

• Fel y nododd y Gyllideb yn glir, mae Llywodraeth y DU wedi ymrwymo i lefelu i
fyny ledled y Deyrnas Unedig i sicrhau nad oes unrhyw gymuned yn cael ei gadael
ar ôl, yn enwedig wrth i ni ddod dros y pandemig Covid-19.

• Dyna pam rydyn ni nawr yn gwneud y newidiadau mwyaf i'r ffordd rydyn ni'n
cefnogi twf economaidd lleol mewn degawd, er mwyn adfywio canol ein trefi a'n
strydoedd mawr, gwella cysylltiadau trafnidiaeth lleol a buddsoddi mewn diwylliant
lleol, wrth roi llais cryfach i gymunedau cymryd drosodd asedau lleol annwyl a allai
fel arall gael eu colli. 

• Bydd hyn yn golygu bod Llywodraeth y DU yn gweithio'n fwy uniongyrchol
gyda phartneriaid a chymunedau lleol ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a 
Gogledd Iwerddon, sydd yn y sefyllfa orau i ddeall anghenion eu hardaloedd lleol
ac wedi'u halinio'n agosach â'r daearyddiaethau economaidd lleol i gyflawni'n gyflym
ar y ddaear. 

• Er mwyn cefnogi'r amcanion hyn, mae Llywodraeth y DU wedi lansio tair rhaglen
fuddsoddi newydd i gefnogi cymunedau ledled y wlad: heddiw rydym yn
canolbwyntio ar Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: 
Trosolwg
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• Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn darparu £220 miliwn o gyllid ychwanegol dros 2021-
2022 i’n helpu i symud yn esmwyth i ffwrdd o raglen cronfa strwythurol yr UE a pharatoi ar gyfer Cronfa
Ffyniant a Rennir y DU.

• Bydd yn cefnogi ein cymunedau i dreialu rhaglenni a dulliau newydd cyn Cronfa Ffyniant a Rennir
y DU, er mwyn cefnogi pobl a chymunedau mewn angen yn well ledled y DU.

• Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn cefnogi ymatebion arloesol i heriau lleol ac angen lleol
mewn ardaloedd trefol, gwledig ac arfordirol ledled y DU.

• Mae'r Gronfa hefyd yn cynnig cyfle i ni sefydlu ffordd newydd o weithio rhwng Llywodraeth y DU 
a lleoedd. Rydym eisiau gweithio'n uniongyrchol gyda phartneriaid lleol ym mhob gwlad ledled y DU, 
gan roi arweinwyr lleol yn y sedd yrru a rhoi llais cryfach i gymunedau yn eu dyfodol.

• Rydym yn cadw hyd at £14m o'r Gronfa fel cyllid capasiti i gefnogi lleoedd lleol i baratoi ar gyfer
Cronfa Ffyniant a Rennir y DU. Bydd hwn ar gael yn ddiweddarach yn 2021 pan fyddwn yn cyhoeddi
rhagor o fanylion gan gynnwys ar gymhwysedd i gael cyllid capasiti.

• Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn helpu i lywio dyluniad Cronfa Ffyniant a Rennir y DU trwy
ariannu peilotiaid blwyddyn, ond mae'r Cronfeydd yn wahanol o ran dyluniad, cymhwysedd a hyd.

• Bydd y Gronfa Ffyniant a Rennir y DU yn bolisi blaenllaw wrth gyflawni ymrwymiad y Llywodraeth hon i
lefelu i fyny'r wlad. Bydd yn lansio yn 2022 a bydd yn targedu'r bobl a'r lleoedd sydd â’r angen mwyaf
ledled y DU. Bydd yn canolbwyntio ar ein blaenoriaethau domestig ac yn bachu ar y cyfleoedd a ddaw
o'n hymadawiad â'r UE a'n trosglwyddiad allan o gronfeydd strwythurol yr UE. 



Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: 
Blaenoriaethau buddsoddi

• Rydym am ddefnyddio Cronfa Adfywio Cymunedol y DU i brofi mwy o integreiddio ar y 
mathau o ymyriadau a mwy o hyblygrwydd rhwng themâu buddsoddi nag y gallai
lleoedd fod o dan drefniadau cyllido'r UE.

• I feithrin meddwl arloesol a chynnig hyblygrwydd, gall prosiectau alinio ag un, neu gyflawni
ar draws sawl un o'r blaenoriaethau buddsoddi canlynol:
• Buddsoddi mewn sgiliau
• Buddsoddi i fusnesau lleol
• Buddsoddi mewn cymunedau a lleoedd
• Cefnogi pobl i gyflogaeth

• Ni fydd unrhyw ffens derfyn yn cael eu defnyddio ar draws y themâu hyn.

• Mae 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn gyllid
refeniw. 

• Bydd ceisiadau llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn
unig a dylid eu graddio yn unol â hynny. Rhaid cwblhau ymyriadau yn ariannol (h.y. 
cwblhau'r holl weithgaredd cyflawni) erbyn 31 Mawrth 2022.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Cyflenwi a Dosbarthu’r Cyllid Peilot

• Mae pob lle ledled y DU yn gymwys i gael cyllid peilot. At ddibenion Cronfa Adfywio
Cymunedol y DU, diffinnir lle ar yr haen isaf, y fwrdeistref a daearyddiaeth unedol.

• Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban, bydd Llywodraeth y DU yn rhedeg proses gystadleuol heb
unrhyw gymhwysedd wedi'i osod ymlaen llaw. Rydym wedi neilltuo awdurdod arweiniol ar gyfer
pob lle, yn cynnwys Awdurdodau Cyfun Maerol, cynghorau sir, ac awdurdodau unedol. Rydym
wedi cyhoeddi rhestr o awdurdodau arweiniol gyda'r Prosbectws.

• Mae awdurdodau arweiniol yn gyfrifol am wahodd cynigion prosiect gan ystod o ymgeiswyr
lleol, gan gynnwys cynghorau dosbarth lleol, sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol a 
darparwyr addysg lleol fel prifysgolion.

• Dylai Awdurdodau Arweiniol werthuso cynigion a dderbynnir a chynhyrchu rhestr fer o 
brosiectau ar gyfer pob lle (hyd at uchafswm o £3m y lle) i'w cyflwyno i Lywodraeth y DU i'w
hasesu a'u cymeradwyo, erbyn hanner dydd 18 Mehefin 2021.

• Yng Ngogledd Iwerddon, rydym yn defnyddio dull gwahanol sy'n adlewyrchu'r dirwedd
llywodraeth leol wahanol yng Ngogledd Iwerddon o'i chymharu â Phrydain Fawr. Dylai
ymgeiswyr prosiect yng Ngogledd Iwerddon gyflwyno cynigion yn uniongyrchol i Lywodraeth y 
DU erbyn hanner dydd 18 Mehefin 2021 i'w hasesu a'u cymeradwyo.

• Bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi pob penderfyniad cyllido o ddiwedd mis Gorffennaf 2021 
ymlaen. 55
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Cyflenwi a Dosbarthu ledled y DU

Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon

* Trwy Ddeddf Marchnad Fewnol y DU 2020, gall Llywodraeth y DU fuddsoddi mewn
cefnogi cymunedau ledled y Deyrnas Unedig. Gellir defnyddio gwifrau eraill fel Deddf
Datblygu Ddiwydiannol (1982) hefyd lle bo hynny'n berthnasol.

* Mae gan Lywodraeth y DU gyfrifoldeb i gefnogi pobl, swyddi a chymunedau ledled y 
DU, yn enwedig yng nghyd-destun ein hadferiad o bandemig Covid-19.

* Mae Llywodraeth y DU yn bwriadu gweithio gyda'r Gweinyddiaethau Datganoledig i
sicrhau bod y cyllid yn cael ei ddefnyddio yn y ffordd orau ac yn cefnogi dinasyddion ledled y 
DU.

* Ar gyfer Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU, lle bo hynny'n briodol, bydd Llywodraeth y 
DU yn ceisio cyngor gan y Gweinyddiaethau Datganoledig ar brosiectau ar y rhestr fer
gan gynnwys ar gyflawni ac alinio â'r ddarpariaeth bresennol.

* Gwneir y penderfyniadau terfynol i gymeradwyo neu wrthod cais gan y Weinyddiaeth Tai, 
Cymunedau a Llywodraeth Leol.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Lleoedd â Blaenoriaeth ym Mhrydain Fawr
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• Er ei fod yn agored i bob lle, er mwyn sicrhau bod Cronfa Adnewyddu Cymunedol y DU yn
cyrraedd y mwyaf o angen, rydym wedi nodi 100 o leoedd blaenoriaeth yn seiliedig ar
fynegai o wytnwch economaidd ledled Prydain Fawr. Mae'r mynegai hwn yn mesur
cynhyrchiant, incwm cartrefi, diweithdra, sgiliau a dwysedd y boblogaeth ac fe'i datblygwyd ar sail 
dull cyson o nodi angen ledled Prydain Fawr.

• Rydym wedi ymrwymo i dryloywder ac wedi cyhoeddi nodyn methodolegol yn egluro sut y 
datblygwyd y mynegai gwytnwch economaidd.

• Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU hefyd yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n targedu'r 100 o 
leoedd blaenoriaeth hyn, yn ogystal â chael cyfraniad da at ffit strategol a 
chyflenwi/effeithiolrwydd. Nodir hyn yn y Meini Prawf Asesu cyhoeddedig a bydd cynigion cryf
sy'n canolbwyntio ar y lleoedd hyn yn cael eu ffafrio yn hytrach na chynigion o leoedd eraill. 

• Bydd awdurdod arweiniol pob un o'r 100 lle â blaenoriaeth yn derbyn cyllid capasiti i'w
helpu gyda'r cydgysylltiad a'r arfarniad cynnig gofynnol ar gyfer y lle hwnnw. Bydd hyn yn
gyfanswm o hyd at £2m ledled Prydain Fawr ac yn cynrychioli £20,000 y lle. Mae hyn yn
ychwanegol at y cyllid capasiti neilltuedig o £14m a fydd yn cefnogi lleoedd lleol i baratoi ar gyfer
Cronfa Ffyniant a Rennir y DU. 

• Nid yw hyn yn golygu na ddylai lleoedd eraill fod yn berthnasol. Efallai y bydd ceisiadau o 
leoedd eraill sy'n dangos aliniad cryf â ffit strategol a chyflawniad/effeithiolrwydd da hefyd yn
derbyn cyllid. 

• Nid yw cael eich rhestru fel lle â blaenoriaeth yn gwarantu cyllid.



Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: 
Rôl Awdurdodau Arweiniol ym Mhyrdain

Fawr
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Rydym wedi neilltuo awdurdod arweiniol ar gyfer pob lle ledled Prydain Fawr ac wedi cyhoeddi'r rhestr
hon o fewn y prosbectws. Mae rôl awdurdod arweiniol fel a ganlyn:
* Gwahodd cynigion trwy broses gynnig agored a defnyddio ffurflen gais safonol gan ystod o ymgeiswyr
prosiect, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i brifysgolion, sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol, a 
grwpiau busnes ymbarél.

* Mae proses gynnig agored yn feini prawf porth - mae Llywodraeth y DU yn cadw'r hawl i
wirio'r broses a ddilynir a bydd methu â dilyn proses agored yn golygu y bydd ceisiadau a 
gyflwynir yn cael eu gwrthod.
* Gall awdurdodau arweiniol gyflwyno eu cynigion eu hunain, ond rhaid eu hasesu'n deg a heb
wrthdaro buddiannau.

• Ymgymryd ag ymgysylltiad adeiladol â phartneriaid lleol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i
awdurdodau haen is a chynrychiolwyr etholedig, a sefydliadau cyhoeddus, preifat a thrydydd sector 
eraill.

• Gwerthuso a blaenoriaethu rhestr fer o brosiectau, a chyflwyno'r rhestr fer hon i Lywodraeth y DU 
i'w hystyried. Gellir cyflwyno uchafswm o £3m o gynigion fesul lle.

• Rhaid cyflwyno cynigion erbyn hanner dydd ar 18 Mehefin 2021, a dylai'r awdurdodau arweiniol
ystyried unrhyw gyfnod cyn yr etholiad wrth gynllunio eu llinell amser cynnig ac asesu.

Dylai awdurdodau arweiniol hefyd ystyried:
* Cydweithio ag Awdurdodau Arweiniol eraill neu bartneriaid ledled y DU lle bo hynny'n

berthnasol - er enghraifft i hyrwyddo cyfleoedd prosiect trawsffiniol sy'n mynd i'r afael ag anghenion yn
gyffredin neu'n cyflawni graddfa gyflawni effeithlon.

* Eu rhwymedigaethau cyfreithiol - gan gynnwys Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus
a diogelu data – e.e. mae angen i bob ALl gyhoeddi rhybudd preifatrwydd priodol cyn dechrau'r broses gynnig, 
gan gydnabod rôl MHCLG fel cyd-reolwr data ar gyfer bidiau a gyflwynir i ni.



Yn dilyn y broses gynnig:
* Bydd Llywodraeth y DU yn llunio cytundeb cyllido gydag awdurdodau arweiniol
llwyddiannus i gyflwyno cynigion cymeradwy.
* Yna bydd awdurdodau arweiniol yn cyhoeddi cytundebau i gynigwyr llwyddiannus
unwaith y bydd Llywodraeth y DU wedi cytuno ar gyllid, ac yna'n ymgymryd â
gweithgaredd monitro a sicrhau.

Mae Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr ar gael ar-lein. Mae'r
Nodyn yn nodi'r gofynion hyn yn fwy manwl, gan gynnwys:

* Y fformat ar gyfer cyflwyno bidiau ar y rhestr fer (gweler Atodiad 1 o'r Nodyn Technegol), gan
gynnwys:

* Crynodeb o gyfanswm y cynigion a dderbyniwyd
* Crynodeb o'r cynigion a gyflwynwyd (wedi'u cefnogi gan y Ffurflenni Cais ar gyfer y 
cynigion hyn yn unig)
* Ystyriaethau ffitrwydd a chyflawniad strategol lleol ar gyfer cynigion ar y rhestr fer
* Costau rheoli ar gyfer gweinyddu pob prosiect (wedi'u cyfyngu i 2% neu 3% ar gyfer
prosiectau cymhleth)
* Datganiadau sy'n nodi sut y mae'r awdurdod arweiniol wedi/yn rheoli prosiectau (e.e. 

proses agored, diwydrwydd dyladwy, monitro a gwerthuso).
• Enghreifftiau o arfer da a ffynonellau gwybodaeth wrth redeg y broses - gan gynnwys Safonau

Grantiau Swyddfa'r Cabinet.
• Offer fel templed cynnig a thempled asesu i'ch helpu i lansio'ch proses gynnig yn lleol, os ydych

am eu defnyddio (nad yw'n orfodol).

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU: 
Rôl Awdurdodau Arweiniol ym Mhyrdain

Fawr (2)
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Cyflenwi a Dosbarthu yng Ngogledd Iwerddon

• Yng Ngogledd Iwerddon, rydym yn defnyddio dull gwahanol o gyflawni Cronfa Adfywio
Cymunedol y DU, i ystyried y dirwedd llywodraeth leol wahanol yng Ngogledd Iwerddon
o'i chymharu â Phrydain Fawr.

• Bydd dyraniad cenedlaethol a bennwyd ymlaen llaw ar gyfer Gogledd Iwerddon, 
wedi'i osod ar £11m.

• Byddwn yn trin Gogledd Iwerddon fel un ardal ddaearyddol yn hytrach na nodi lleoedd
â blaenoriaeth i sicrhau bod gan bob cymuned fynediad cyfartal i wneud cais am y 
Gronfa.

• Bydd Llywodraeth y DU yn derbyn cynigion yn uniongyrchol gan ystod o 
ymgeiswyr lleol, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i brifysgolion, sefydliadau
sector gwirfoddol a chymunedol, a grwpiau busnes ymbarél.

• Rhaid cyflwyno pob cynnig ar y Ffurflen Gais safonol erbyn hanner dydd ar 18 Mehefin
2021.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Ymgeiswyr y Prosiect
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• Dylid gwneud pob cais ar Ffurflen Gais Cronfa Adfywio Cymunedol y DU sydd i'w gweld ar-lein. 
Mae'r Ffurflen Gais yn cynnwys arweiniad ar sut i lenwi'r ffurflen.

• Mae Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect hefyd ar gael ar-lein sy'n nodi: 
pwy all wneud cais, sut i wneud cais, pwy all dderbyn cefnogaeth, yr hyn y bydd y Gronfa yn ei gefnogi, 
gofynion brandio a chyhoeddusrwydd, a gofynion monitro a gwerthuso.

• Brandio: rhaid i bob darparwr prosiect ac awdurdod arweiniol sicrhau bod logo priodol Llywodraeth y 
DU yn cael ei ddefnyddio'n amlwg ym mhob deunydd cyfathrebu a dogfennau sy'n wynebu'r cyhoedd
sy'n ymwneud â gweithgaredd prosiect ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. Dim ond gydag
Awdurdodau Arweiniol neu arianwyr cyfatebol y caniateir cyd-frandio.

• Cymorth Gwladwriaethol a Rheoli Cymhorthdal: os defnyddir Cronfa Adfywio Cymunedol y DU i
ddarparu cymhorthdal, rhaid i'r gwariant gydymffurfio â rhwymedigaethau'r DU ar reoli cymhorthdal. 
Gellir gweld arweiniad ar gyflawni yn unol â rheolaeth cymhorthdal ar GOV.UK.

• Monitro a Gwerthuso: Dylai pob cynigydd ystyried y dangosyddion a nodir yn y Nodyn Technegol ar
gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect ar-lein. Bydd angen i brosiectau llwyddiannus gyflwyno
tystiolaeth i'r Awdurdod Arweiniol (ym Mhrydain Fawr) neu Lywodraeth y DU (ar gyfer Gogledd
Iwerddon) gan ddangos cynnydd tuag at gyflawni targedau prosiect a phroffiliau buddsoddi yn
rheolaidd.

• Gweithgareddau Eithriedig: mae rhestr o weithgareddau sydd wedi'u heithrio o gyllid trwy Gronfa
Adfywio Cymunedol y DU wedi'i chynnwys yn y Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr
Prosiect ar-lein.

• Anogir Cyllid Cyfatebol ond nid yw'n orfodol.



Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Asesu’r Cynigion
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• Ar gyfer prosiectau ym Mhrydain Fawr, bydd Llywodraeth y DU dim ond yn asesu ceisiadau ar y 
rhestr fer a gyflwynwyd gan Awdurdodau Arweiniol erbyn canol dydd 18 Mehefin 2021. Ar gyfer
prosiectau yng Ngogledd Iwerddon, dim ond ceisiadau a gyflwynwyd erbyn hanner dydd 18 
Mehefin 2021 y bydd Llywodraeth y DU yn eu hasesu. Gwrthodir prosiectau a gyflwynir ar ôl y 
dyddiad cau hwn.

• Mae meini prawf asesu'r Gronfa ar gael ar-lein. Mae asesu yn cynnwys proses tri cham:

• Meini Prawf Porth: Rhaid i brosiectau basio pob un o'r naw maen prawf porth (gan gynnwys gyda
diwygiadau).

1. Meini Prawf Dethol: Sgorir prosiectau o 1 i 5 i ffurfio sgôr ganrannol gyffredinol yn erbyn -
2. Pump is-feini prawf sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal sy'n ymwneud â ffit strategol
3. Pump is-feini prawf sydd wedi'u pwysoli'n gyfartal sy'n ymwneud â chyflawnadwyedd, effeithiolrwydd

ac effeithlonrwydd.
4. Ychwanegir y ddwy sgôr at ei gilydd i ffurfio canran gyfun.

[Prydain Fawr yn unig]
• Os yw prosiect ar gyfer lle â blaenoriaeth, rhaid iddynt sgorio lleiafswm o 50% yn erbyn pob un o 

ffit strategol a chyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd er mwyn bod ar y rhestr fer.
• Os yw prosiect ar gyfer lle arall, rhaid iddynt sgorio lleiafswm o 80% yn erbyn pob un o ffit

strategol a chyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd er mwyn bod ar y rhestr fer.
• Gofynnwyd i ymgeiswyr prosiect nodi swm y gwariant ym mhob lle ar y ffurflen gais. Byddwn yn

defnyddio hwn i asesu prif ffocws y prosiect - h.y. a yw mwyafrif y gwariant (51% neu fwy) mewn
lleoedd â blaenoriaeth. Defnyddir hwn hefyd i asesu faint o arian a ddyrennir i bob lle hyd at gap 
o £3m y lle.



13

Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Asesu’r Cynigion (2)

3. Dethol: Prosiectau ym Mhrydain Fawr

• Bydd prosiectau y gellir eu penodi yn cael eu grwpio yn dri band a'u dewis yn eu trefn:
• Band A: Prosiectau sydd wedi sgorio 80% neu uwch ar ‘ffit strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd

ac effeithlonrwydd’ ac yn canolbwyntio’n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth.
• Band B: Prosiectau sydd wedi sgorio 80% neu uwch ar ‘ffit strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd

ac effeithlonrwydd’ ac nid ydynt yn canolbwyntio'n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth. 
• Band C: Prosiectau sydd wedi sgorio 50% neu uwch ar ‘ffit strategol’ a ‘cyflawnadwyedd, effeithiolrwydd

ac effeithlonrwydd’ ac yn canolbwyntio’n bennaf ar leoedd â blaenoriaeth.

• O fewn y bandiau hyn, bydd prosiectau'n cael eu dewis yn nhrefn sgôr ganrannol gyfun (h.y. allan o 100) ar
draws y ddwy thema gyda phwysau cyfartal. Er enghraifft, byddai prosiect a sgoriodd 70% ar ffit strategol a 
60% ar gyflawni, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd yn derbyn sgôr gyfun o 65%. 

• Os bydd dau neu fwy o brosiectau â'r un sgôr gyfun ond na ellir eu hariannu i gyd, dyfernir cyllid i'r prosiect a 
fydd yn cael ei gyflenwi yn y lle uchaf ar y mynegai.

• Fel y nodir yn y Meini Prawf Asesu, gall Gweinidogion hefyd arfer disgresiwn i sicrhau cydbwysedd o fath a 
lledaeniad prosiect ledled Prydain Fawr.

• Lle na ellir gwahaniaethu rhwng dau neu fwy o brosiectau (h.y. lle mae prosiectau yn sgorio'r un peth ac e.e. yn
cwmpasu'r un ddaearyddiaeth), gall Gweinidogion wneud penderfyniadau rhwng prosiectau y maent yn ystyried
y gwerth gorau am arian wrth gyflawni amcanion y rhaglen.



Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Asesu’r Cynigion (3)

3. Dethol: Prosiectau yng Ngogledd Iwerddon
• Gall prosiectau fod o unrhyw werth hyd at gyfanswm y dyraniad o £11m ar gyfer Gogledd Iwerddon. 

Mae hon yn broses gystadleuol ac nid oes isafswm ar gael fesul lle.

• Fodd bynnag, dylai ymgeiswyr nodi bod hon yn broses gystadleuol, a bydd llywodraeth y DU yn edrych i
ddewis portffolio o brosiectau o wahanol feintiau, gan gwmpasu ystod o themâu a daearyddiaethau, yn
amodol ar faint ac ansawdd y cynigion a dderbynnir.

• Lle nad yw bidiau'n cwrdd â'r safonau gofynnol, ni chânt eu cefnogi.

• Fel y nodir yn y Meini Prawf Asesu, gall Gweinidogion arfer disgresiwn i sicrhau cydbwysedd o fath a 
lledaeniad prosiect ledled Gogledd Iwerddon. 

• Lle na ellir gwahaniaethu rhwng dau neu fwy o brosiectau ar sail y sgôr gyfun, gall Gweinidogion wneud
penderfyniadau rhwng prosiectau y maent yn ystyried y gwerth gorau am arian arnynt wrth gyflawni amcanion
y rhaglen.  

• Bydd adrannau Llywodraeth y DU yn gweithio gyda'i gilydd i asesu cynigion, ond bydd y Weinyddiaeth Tai, 
Cymunedau a Llywodraeth Leol yn gwneud penderfyniadau terfynol i gymeradwyo neu wrthod cais.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Perthynas â UKSPF

• Nid Cronfa Ffyniant a Rennir y DU yw Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. Mae'n gronfa
ychwanegol o £220m gan Lywodraeth y DU dros 2021/22 i helpu lleoedd i baratoi ar
gyfer Cronfa Ffyniant a Rennir y DU.

• Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn helpu i lywio dyluniad Ffyniant a Rennir y DU 
trwy ariannu peilotiaid blwyddyn, ond mae'r Cronfeydd yn wahanol o ran dyluniad, 
cymhwysedd a hyd.

• Mae Adolygiad Gwariant Tachwedd 2020 yn nodi prif elfennau strategol Cronfa
Ffyniant a Rennir y DU yn y Telerau.

• Bydd proffil cyllid Cronfa Ffyniant a Rennir y DU yn cael ei nodi yn yr Adolygiad Gwario
nesaf, a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion mewn Fframwaith Buddsoddi ledled
y DU yn ddiweddarach yn 2021.

• Rydym yn cadw hyd at £14m o'r Gronfa fel cyllid capasiti i gefnogi lleoedd lleol i
baratoi ar gyfer Cronfa Ffyniant a Rennir y DU. Bydd hwn ar gael yn ddiweddarach yn
2021 pan fyddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion gan gynnwys ar gymhwysedd i gael cyllid
capasiti.
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Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Llinell Amser Cyflenwi Cyllid
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3 Mawrth 2021
• Mae Llywodraeth y DU yn cyhoeddi prosbectws Cronfa Adfywio Cymunedol y DU, ochr yn ochr â rhestr o leoedd

â blaenoriaeth ac Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr.
• Yn ystod mis Mawrth, ym Mhrydain Fawr mae Awdurdodau Arweiniol yn gwahodd cynigion am bob un o'u

lleoedd. Llywodraeth y DU yn lansio cystadleuaeth prosiect yng Ngogledd Iwerddon.
1 Ebrill 2021
• Gall Awdurdodau Arweiniol o'r 100 lle â blaenoriaeth ym Mhrydain Fawr ysgwyddo cyllid y cynnig a gallu capasiti

cydgysylltu. 
18 Mehefin 2021
• Mae Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr yn cyflwyno rhestr fer o gynigion prosiect i Lywodraeth y DU i'w

hasesu.
• Mae ymgeiswyr yng Ngogledd Iwerddon yn cyflwyno eu cynigion i Lywodraeth y DU i'w gwerthuso a'u hasesu.
Gorffennaf 2021 hwyr ymlaen
• Llywodraeth y DU yn cyhoeddi prosiectau llwyddiannus ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.
• Mae'r gyfran gyntaf o gyllid yn llifo i Awdurdodau Arweiniol (Prydain Fawr) a chyflenwyr prosiectau (Gogledd

Iwerddon).
• Telir cyllid gallu ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU.
Tachwedd/Rhagfyr 2021
• Adolygiadau monitro pwynt canol o brosiectau gan Awdurdodau Arweiniol (Prydain Fawr) a Llywodraeth y DU 

(Gogledd Iwerddon).
31 Mawrth 2022
• Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn dod i ben.
C1 2022
• Ail gyfran o'r cyllid a dalwyd i Awdurdodau Arweiniol (Prydain Fawr) a chyflawnwyr prosiectau (Gogledd

Iwerddon). 



Cronfa Adfywio Cymunedol y DU:
Dogfennau a Chyhoeddwyd

Dogfen Disgrifiad

Prosbectws Yn darparu trosolwg o’r cronfa, eu blaenoriaethau buddsoddiad a 
threfniadau cyflawni.

Rhestr Lleoedd ac Awdurdodau Arweiniol (Prydain
Fawr)

Yn rhestru pob lle (ardal cyngor dosbarth neu unedol) ym Mhrydain
Fawr a'r Awdurdod Arweiniol perthnasol. Yn nodi 100 o leoedd â 
blaenoriaeth.

Nodyn Methodoleg Yn nodi'r fethodoleg a ddefnyddir i ddatblygu mynegai o leoedd â 
blaenoriaeth ar gyfer Cronfa Adfywio Cymunedol y DU. 

Ffurflen Gais Ffurflen safonol i'w defnyddio gan bob ymgeisydd i'r gronfa, ledled y 
DU. Yn cynnwys arweiniad i gynigwyr ar ateb y cwestiynau.

Nodyn Technegol i Ymgeiswyr a Chyflawnwyr
Prosiect

Mae'n darparu gwybodaeth ar bwy all wneud cais, yr hyn y gall y 
gronfa ei gefnogi, gweithgareddau wedi'u heithrio, brandio, monitro a 
dangosyddion cronfa. 

Nodyn Technegol i Awdurdodau Arweiniol (Prydain
Fawr)

Yn darparu gwybodaeth i Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr ar
eu rôl. Yn cynnwys templed cyflwyno gorfodol ac offer dewisol i
Awdurdodau Arweiniol eu defnyddio. 

Meini Prawf Asesu Yn disgrifio'r broses asesu a fydd yn cael ei defnyddio gan Lywodraeth
y DU i asesu ceisiadau ar y rhestr fer a gyflwynwyd gan awdurdodau
arweiniol ym Mhrydain Fawr, a phob cais prosiect yng Ngogledd
Iwerddon.
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Mae’r holl ddogfennau ar gael ar gov.uk:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
Byddwn yn cyhoeddi arweiniad pellach ar sicrwydd, monitro ac anghenion data, gwerthuso a thempled
cytundeb cyllid yn ddiweddarach yn y Gwanwyn.  

https://www.gov.uk/government/publications/uk-community-renewal-fund-prospectus
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