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Ledled y DU

A oes gofyniad gorfodol ar gyfer cyllid cyfatebol neu a allai'r cynnig dalu cost
lawn y prosiect? A ellir defnyddio Cronfa Adfywio Cymunedol y DU i gyfateb i
gyllid arall y llywodraeth?
•

Mae Llywodraeth y DU yn annog ymgeiswyr ac Awdurdodau Arweiniol i sicrhau'r cyllid
mwyaf posibl. Mae gan hyn nifer o fuddion gan gynnwys gwell aliniad â darpariaeth arall a
chyflenwi effeithlon sy'n cynyddu gwerth am arian. Mae gwerth am arian yn ystyriaeth
ddethol a bydd yn ystyried y pecyn cyllid cyffredinol ar gyfer pob prosiect, gan gynnwys
unrhyw gyllid cyfatebol, lle bo hynny'n briodol.

•

Gall hyn gynnwys cyfatebiaeth o ffynonellau eraill y llywodraeth, lle caniateir hyn gan
unrhyw reolau sy'n llywodraethu'r cyllid arall.

•

Cydnabyddwn na fydd pob prosiect neu ymgeisydd yn gallu sicrhau cyllid cyfatebol. Yn
benodol, ni ddisgwylir cyllid cyfatebol ar gyfer prosiectau cymorth cyflogaeth.

•

Gellir defnyddio Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ei hun yn gyfatebol â ffrydiau cyllid eraill
y llywodraeth, lle caniateir hyn gan unrhyw reolau sy'n llywodraethu'r cyllid arall.

•

Gellir defnyddio Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ei hun i gyd-fynd â ffrydiau cyllido'r UE,
lle caniateir hyn gan unrhyw reolau sy'n llywodraethu'r cyllid arall.

Beth yw'r gwahanol fathau o gyllid capasiti sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU?
•

•

•

Rydym eisiau cefnogi lleoedd i ddatblygu eu galluoedd i sicrhau'r budd mwyaf o
fuddsoddiad lleol. Dyna pam yr ydym yn darparu dau ddogn o gyllid capasiti trwy Gronfa
Adfywio Cymunedol y DU.
Bydd cyllid ar gyfer asesu’r cynnig a chydlynu cyllid capasiti yn cael ei ddarparu i
Awdurdodau Arweiniol y 100 o leoedd â blaenoriaeth ym Mhrydain Fawr o 1 Ebrill 2021.
Mae hyn yn gyfanswm o hyd at £20,000 y lle â blaenoriaeth. Fe'i telir i Awdurdodau
Arweiniol yn yr haf ac fe'i telir ni waeth a yw'r cynigion yn llwyddiannus.
Rydym hefyd yn darparu hyd at £14 miliwn o gyllid capasiti i gefnogi paratoadau cyn
cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU. Bydd manylion cymhwysedd ar gyfer y cyllid
capasiti hwn, a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, yn cael eu rhyddhau yn ddiweddarach yn
y flwyddyn hon. Byddwn hefyd yn nodi manylion ar sut y bydd y cyllid capasiti hwn yn cael
ei ddosbarthu ar yr adeg hon.

A fydd y dull o ddarparu/dosbarthu cyllid yr un peth o dan Gronfa Ffyniant
Gyffredin y DU? A yw cael cais llwyddiannus gan Gronfa Adfywio Cymunedol y
DU yn gwella'r siawns o gael cais llwyddiannus gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y
DU?
•

Nododd Adolygiad Gwariant Tachwedd 2020 brif elfennau strategol Cronfa Ffyniant
Gyffredin y DU yn y Penaethiaid Telerau a byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion mewn
Fframwaith Buddsoddi ledled y DU yn ddiweddarach yn 2021.

•

Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn helpu i lywio dyluniad Cronfa Ffyniant Gyffredin
y DU trwy gyllido peilotiaid blwyddyn, ond mae'r cronfeydd yn wahanol o ran dyluniad,
cymhwysedd a hyd.
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A all prosiectau fod yn gymysgedd o gyfalaf a refeniw? Ym Mhrydain Fawr, a
ddylai cais pob Awdurdod Arweiniol ddilyn rhaniad 90/10 RDEL/CDEL?
•

Mae 90% o'r cyllid sydd ar gael trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU yn gyllid
refeniw, gydag ychydig bach o gyllid cyfalaf. Dylai darpar ymgeiswyr raddnodi
eu cynigion yn unol â hynny. Mae gennym ddiddordeb mewn cynigion sydd
naill ai'n gyfangwbl neu'n bennaf yn seiliedig ar refeniw.

•

Ni chefnogir prosiectau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar adeiladu neu adnewyddu
adeiladau mawr, prynu tir, neu brynu darnau mawr o offer.

Dywed y Prosbectws eich bod yn annog cynigion o fwy na £500,000 lle mae hyn
yn sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl. A fydd ceisiadau'n cael eu cosbi
os ydyn nhw'n is na'r ffigur hwn? A oes isafswm gwerth trothwy ar gyfer
prosiectau? Ym Mhrydain Fawr, a all Awdurdodau Arweiniol osod eu trothwy
isaf eu hunain?
•

Fel y nodwyd yn y prosbectws, rydym yn disgwyl cefnogi ystod o brosiectau yn ôl thema
a maint, ond rydym yn annog ymgeiswyr i sicrhau'r effaith a'r cyflawniad mwyaf posibl
trwy brosiectau mwy (£500,000+) lle mae hyn yn bosibl.

•

Dylai ymgeiswyr nodi bod y meini prawf asesu cyhoeddedig yn nodi bod prosiectau'n
debygol o sgorio'n uwch lle maent yn dangos sut y bydd canlyniadau'n llifo o'r
ymyriadau, ar gyfradd effeithlon a graddfa briodol, ac yn dangos gwerth am arian gan
ystyried lefel y cyfraniad at allbynnau rhaglenni ar gyfer cyllid y ceisir amdano.

•

Bydd prosiectau llai yn dal i gael eu hystyried ac nid oes trothwy lleiaf.

•

A all sefydliadau gyflwyno mwy nag un cynnig?
•

Gall, gall ymgeiswyr prosiect gyflwyno sawl cynnig.

•

Ym Mhrydain Fawr, dylai ymgeiswyr prosiect nodi y gall yr Awdurdod Arweiniol gyflwyno
gwerth uchaf o £3 miliwn o gynigion fesul lleoliad. Yng Ngogledd Iwerddon, gall cynigion
fod o unrhyw werth hyd at gyfanswm y dyraniad o £11 miliwn.

•

Pa sefydliadau all geisio am arian?
•

Dylai unrhyw sefydliad â chyfansoddiad cyfreithiol sy'n darparu gwasanaeth priodol deimlo
ei fod yn gallu cyflwyno cynnig. Ym Mhrydain Fawr, rhaid cyflwyno cynigion trwy'r
Awdurdodau Arweiniol. Yng Ngogledd Iwerddon, gall ymgeiswyr wneud cais yn
uniongyrchol i Lywodraeth y DU.

•

Disgwylir i gynigion gael eu paratoi gan ystod o ymgeiswyr, gan gynnwys ond heb fod yn
gyfyngedig i awdurdodau lleol, prifysgolion, sefydliadau sector gwirfoddol a chymunedol a
grwpiau busnes ymbarél.

•

Gall sefydliadau sector preifat ac elusennau cofrestredig baratoi cynigion lle maent yn
darparu gwasanaeth er budd sefydliadau neu unigolion eraill. Ni fyddant yn derbyn cyllid
os mai bwriad y prosiect yw hyrwyddo eu busnes/sefydliad eu hunain e.e. trwy brynu offer
neu wrthbwyso costau staffio neu gostau ychwanegol eraill.
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A oes proses apelio?
•

Nid oes proses apelio ar gyfer yr Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr na'r ymgeiswyr
prosiect yng Ngogledd Iwerddon sy'n cynnig i Lywodraeth y DU.

•

Lle bo hynny'n briodol, gall Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr ac ymgeiswyr
prosiect yng Ngogledd Iwerddon wneud cwyn yn unol â pholisi cwynion y Weinyddiaeth
Tai, Cymunedau a Llywodraeth Leol.

Dywed y prosbectws fod yn rhaid gwario cyllid erbyn 31 Mawrth 22. Sut ydych
chi'n diffinio gwario? Beth fydd yn digwydd os bydd gwariant yn mynd y tu hwnt
i 31 Mawrth?
•

Mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn £220 miliwn ychwanegol o gyllid i helpu
ardaloedd lleol i baratoi ar gyfer cyflwyno Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU o 2022. Bydd
cynigion llwyddiannus Cronfa Adfywio Cymunedol y DU ar gyfer 2021/22 yn unig a
dylid eu graddio yn unol â hynny.

•

Mae gwariant erbyn 31 Mawrth 2022 yn golygu'r holl wariant yr aethpwyd iddo erbyn y
dyddiad hwn. Nid yw unrhyw wariant yr eir iddo ar ôl y dyddiad hwn (sy'n ymwneud â
gweithgaredd sy'n digwydd ar ôl 31 Mawrth 2022) yn gymwys.

A oes dyddiad erbyn pryd mae'n rhaid bod prosiectau wedi cychwyn? A ellir
cyllido prosiectau sydd eisoes wedi lansio?
•

Dylai prosiectau gosod dyddiadau dechrau a gorffen realistig yn ogystal â cherrig milltir
realistig, gan ystyried y ffaith bod yn rhaid ysgwyddo'r holl wariant erbyn 31 Mawrth 2022.
Bydd ystyriaethau cyflawni o'r fath yn cael eu cynnwys yn asesiad cynnig Llywodraeth y
DU.

•

Mae prosiectau sydd eisoes wedi lansio yn gymwys i gael cefnogaeth, lle maent yn cwrdd
â'r meini prawf dethol a'r blaenoriaethau buddsoddi a nodir yn y prosbectws, ond rhaid i
ymgeiswyr ddangos yn glir yr effaith ychwanegol y byddai'r cyllid yn ei chael ar raddfa,
cwmpas a/neu ansawdd y prosiect presennol.

•

Dylai ymgeiswyr nodi y bydd prosiectau'n cael eu hasesu yn erbyn ystyriaethau gan
gynnwys na fyddai'r prosiect yn mynd rhagddo heb gyllid neu y gallai gael ei gyflawni ar
raddfa lai yn unig.
Mae costau'n gymwys i gael cymorth o'r dyddiad y mae prosiectau'n cael eu cymeradwyo
gan Lywodraeth y DU. Gwneir penderfyniadau o ddiwedd mis Gorffennaf a chaiff union
ddyddiadau eu cadarnhau yn y cytundeb rhwng MHCLG a'r Awdurdod Arweiniol
perthnasol neu gyflawnwr prosiect yng Ngogledd Iwerddon.
Dim ond o'r pwynt cymeradwyo ymlaen y gellir ysgwyddo costau Cronfa Adfywio
Cymunedol y DU - ni thelir costau ôl-weithredol.

•

•

A delir arian cyn yr angen?
•

Telir cyllid ar gyfer prosiectau i Awdurdodau Arweiniol mewn dwy gyfran. Telir y gyfran
gyntaf wrth gychwyn (h.y. diwedd Gorffennaf 2021 ymlaen), a'r ail gyfran ar ôl ei chwblhau
(h.y. Chwarter 1 FY2022-23).

•

Gall Awdurdodau Arweiniol sefydlu eu trefniadau eu hunain ar gyfer gwneud taliadau i
brosiectau lleol.

A yw prosiectau adfer Covid-19 o fewn eu cwmpas?
•

Gallai unrhyw brosiect sy'n cwrdd â'r blaenoriaethau buddsoddi a nodir ym mhrosbectws
Cronfa Adfywio Cymunedol y DU fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU.
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A oes allbwn neu ganlyniad yn gysylltiedig â gweithgaredd dichonoldeb neu
ymchwil, sy'n weithgaredd cymwys ar gyfer y Gronfa?
•

Mae astudiaethau dichonoldeb ar gyfer cyflwyno prosiectau sero net ac ynni lleol ac
archwilio cyfle i hyrwyddo adfywio dan arweiniad diwylliant a datblygu cymunedol trwy
astudiaethau dichonoldeb ac ymchwil yn ymyriadau cymwys.

•

Byddwn yn cyhoeddi canllawiau pellach ar fonitro a gwerthuso yn ddiweddarach yn y
Gwanwyn, a fydd yn cynnwys gwybodaeth bellach ar sut y dylid cyfrif am yr astudiaethau
a'r ymchwil hyn.

Pa strategaethau lleol y gallwn eu defnyddio i asesu cyflawniad strategol? Sut
fyddai'r Llywodraeth yn edrych ar gynnig a ddefnyddiodd fodel comisiynu
strategol?
•

Gellir defnyddio unrhyw strategaeth awdurdod lleol berthnasol a phriodol i ddangos
cyflawniad strategol.

•

Mae rhaid i Awdurdodau Arweiniol ddangos eu bod wedi arwain proses agored lle mae
sefydliadau'n cael eu gwahodd i gyflwyno cynigion, felly dylai strategaethau lleol a
ddewisir i'w defnyddio gael eu cyhoeddi'n gyhoeddus ac ar gael yn rhwydd i gael
mynediad atynt.

Pa drefniadau adfachu ynghylch perfformiad a gwariant a orfodir os bydd
prosiectau'n methu/os bydd mater arall na ellir ei osgoi yn codi?
•
•

Rhaid defnyddio pob grant at y diben a fwriadwyd. Bydd hyn yn destun monitro ac
adolygiad terfynol.
Cyhoeddir trefniadau monitro a sicrhau manwl gywir yn ddiweddarach yn y Gwanwyn.

Pam mae Cronfa Adfywio Cymunedol y DU a'r Gronfa Lefelu i Fyny yn wahanol
o ran ffocws a thargedu? Sut mae'r ddwy Gronfa'n cyd-fynd â'i gilydd?
•

Rydym wedi llunio'r fethodolegau ar gyfer y ddwy gronfa i adlewyrchu eu hamcanion a'u
nodau polisi unigol ac unigryw. Er enghraifft, bydd y Gronfa Lefelu i Fyny sy'n
canolbwyntio ar gyfalaf yn buddsoddi mewn trafnidiaeth leol ac adfywio'r stryd fawr ac felly
mae'n cynnwys metrigau ynghylch cysylltedd lleol a chyfraddau lleoedd gwag masnachol.

•

Mewn cyferbyniad, bydd y Gronfa Adfywio Cymunedol y DU sy'n canolbwyntio ar refeniw
yn ceisio buddsoddi ar draws ystod o brosiectau prawf ar raddfa lai gyda'r nod cyffredinol
o gefnogi pobl a chymunedau mewn angen, ac felly mae ei fetrigau targedu yn anelu’n
ehangach at asesu gwytnwch economaidd cyffredinol lleoedd.

A ydych chi'n anelu at ledaeniad cyfartal o gyllid ledled y wlad?
•

Mae gan Lywodraeth y DU gyfrifoldeb i gefnogi iechyd economaidd pobl, busnesau a
chymunedau ledled ein Teyrnas Unedig. Gyda hyn mewn golwg, yn ogystal â dewis
prosiectau yn seiliedig ar sgôr prosiect a blaenoriaethu'r lleoliad, gall Gweinidogion arfer
disgresiwn i gyflawni'r set gyfyngedig o ystyriaethau ychwanegol:
o
o

Sicrhau rhaniad thematig rhesymol o brosiectau cymeradwy.
Sicrhau lledaeniad cytbwys o brosiectau cymeradwy ledled Prydain Fawr neu
Ogledd Iwerddon.

o

Ym Mhrydain Fawr, mae sicrhau bod cydbwysedd prosiectau cymeradwy rhwng y
rhai sy'n canolbwyntio ar leoedd blaenoriaeth a lleoedd nad ydynt yn flaenoriaeth
yn rhoi ystyriaeth briodol i leoedd â blaenoriaeth.
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o

Lle na ellir gwahaniaethu rhwng dau brosiect neu fwy, gall Gweinidogion wneud
penderfyniadau rhwng prosiectau y maent yn ystyried y gwerth gorau am arian yn
seiliedig arnynt wrth gyflawni amcanion y rhaglen.

A fydd newidiadau i'r fethodoleg a ddefnyddir i dargedu cyllid i leoedd?
•

Er mwyn sicrhau bod cyllid Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn cyrraedd y fwyaf mewn
angen, rydym wedi nodi 100 o leoedd â blaenoriaeth yn seiliedig ar fynegai o wytnwch
economaidd ledled Prydain Fawr sy'n mesur cynhyrchiant, incwm cartrefi, diweithdra,
sgiliau a dwysedd y boblogaeth. Datblygwyd hwn yn seiliedig ar ddull cyson o nodi angen
ledled Prydain Fawr.

•

Rydym wedi ymrwymo i dryloywder ac mae nodyn methodolegol yn egluro sut y
penderfynwyd ar y 100 o leoedd â blaenoriaeth wedi'i gyhoeddi.

A oes rôl i Aelodau Seneddol yng Nghronfa Adfywio Cymunedol y DU?
• Nid oes rôl orfodol i Aelodau Seneddol yng Nghronfa Adfywio Cymunedol y DU.
• Fodd bynnag, mae'r Broses Asesu yn nodi, fel rhan o'r meini prawf cyflawniad
strategol, bod prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle mae cefnogaeth glir gan
bartneriaid lleol fel awdurdodau lleol eraill neu gynrychiolwyr etholedig.

Pwy fydd yn gyfrifol am gasglu a rhoi gwybod am ddata Cymorth
Gwladwriaethol i'w gyflwyno i'r Comisiwn Ewropeaidd?
•

Lle mae gan y DU ymrwymiadau parhaus o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, er
enghraifft o dan brotocol Gogledd Iwerddon, bydd Llywodraeth y DU yn gyfrifol am roi
gwybod am ddata Cymorth Gwladwriaethol i'r Comisiwn Ewropeaidd. Byddwn yn gweithio
gyda chyflenwyr prosiectau i gael mynediad at wybodaeth ofynnol.

A oes unrhyw raniad dangosol o gyllid rhwng y 4 gwlad?
•

Ym Mhrydain Fawr, bydd Llywodraeth y DU yn rhedeg proses gystadleuol heb unrhyw
gymhwysedd wedi'i osod ymlaen llaw na dyraniadau cenedl.

•

Rydym yn defnyddio dull gwahanol o gyflawni’r Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yng
Ngogledd Iwerddon, i ystyried y dirwedd llywodraeth leol wahanol yng Ngogledd Iwerddon
o'i chymharu â Phrydain Fawr.
Bydd Llywodraeth y DU yn cynnal cystadleuaeth genedlaethol yn erbyn dyraniad
cenedlaethol sefydlog yng Ngogledd Iwerddon, sy'n cyfateb i £11 miliwn o gyllid.

•

Nid yw'n bosibl ychwanegu rhesi at gwestiynau 1h ac 1i, a yw hyn yn golygu bod terfyn o
dri awdurdod lleol a phedair carreg filltir, neu a ddylid ychwanegu unrhyw gynnwys
ychwanegol ar ddogfen ar wahân?
• Nid yw ceisiadau wedi'u cyfyngu i dair ardal awdurdod lleol, neu bedair carreg filltir.
• Mae'r ffurflen gais wedi'i diwygio i ganiatáu cynnwys gwybodaeth ychwanegol.

A oes terfyn geiriau ar gyfer cwestiynau 2e i 2i?
• Nid oes cyfyngiad geiriau ar gyfer cwestiwn 2e i 2i, cadwch yr ateb mor gryno â phosibl.
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A ydym yn gallu diffinio ein canlyniadau ein hunain?
• Na. Nodir y canlyniadau i'w defnyddio yn Atodiad A, y Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a
Chyflawnwyr Prosiect.
O ran para 5.4.1 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect, yn
benodol cynnwys y canlynol fel costau refeniw cymwys: grantiau i fuddiolwyr terfynol,
eitemau bach o offer. A oes unrhyw derfynau i'r gwariant hwn aros o fewn y diffiniad o
gostau refeniw?
• Dylid trin grantiau i fuddiolwyr terfynol fel gwariant refeniw, waeth beth mae'r buddiolwr terfynol
yn ei brynu gyda'r grant.
• Fel y nodir yn adran 5.4.2 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect,
diffinnir gwariant cyfalaf fel:
o caffael tir a/neu adeiladau
o adeiladu
o ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag adeiladu
o peiriannau
o unrhyw eitem o offer gwerth sylweddol, a asesir yn unol â pholisi cyfalafu cyflawnwr y prosiect
Dylid dosbarthu eitemau nad ydynt yn cwrdd â'r diffiniad hwn fel gwariant refeniw.
A yw pob grant yn cael ei ystyried yn refeniw yn seiliedig ar driniaeth gyfrifo'r Corff Atebol
o grantiau?
• Dylid trin grantiau i fuddiolwyr terfynol fel gwariant refeniw, waeth beth mae'r cyflawnydd yn ei
brynu gyda'r grant.
Un o'r blaenoriaethau allweddol yw symud pobl i gyflogaeth ond eto i gyd nid oes mesur
canlyniad ar gyfer hyn.
• Mae allbwn 'Pobl mewn cyflogaeth, gan gynnwys hunangyflogaeth, yn dilyn cymorth' wedi'i
ychwanegu at y Nodyn Technegol i Ymgeiswyr Prosiect a Chyflawnwyr fynd i'r afael â hyn.
Mae'r meini prawf asesu yn nodi bod prosiectau'n debygol o sgorio'n uwch lle maent yn
mynd i'r afael yn uniongyrchol ag ymyrraeth â blaenoriaeth mewn cynllun lleol - fel
buddsoddi mewn sector neu le targed. A all cynlluniau lleol gynnwys cynlluniau ar y lefel
genedlaethol, e.e. ar draws Gogledd Iwerddon?
• Gall. Lle bo hynny'n briodol, gall cynlluniau lleol gynnwys y rhai ar y lefel genedlaethol (h.y.
Lloegr, yr Alban, Cymru neu Ogledd Iwerddon). Fodd bynnag, lle mae mwy o gynlluniau ar lefel
leol (e.e. ar lefel awdurdod lleol neu ranbarthol) ar waith, bydd yn well gan gynigion sy'n dangos
aliniad â'r rheini.

A oes rhaid i gostau gael eu talu gan awdurdodau arweiniol neu gyflawnwyr prosiect
erbyn 31 Mawrth 2022?
Rhaid i wariant prosiect ymwneud â gweithgaredd sy'n digwydd hyd at ddiwedd mis
Mawrth 2022. Nid yw'n angenrheidiol i wariant gael ei dalu gan brosiectau neu
Awdurdodau Arweiniol erbyn diwedd mis Mawrth 2022.
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A all sefydliadau crefyddol dderbyn cyllid o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU?
Gallant. Mae sefydliadau crefyddol yn gymwys i dderbyn cyllid i gyflawni gweithgareddau
sy'n cwrdd â'r blaenoriaethau a nodir yn y Prosbectws.
A all Awdurdodau Arweiniol drafod gydag ymgeiswyr i fireinio neu newid eu cynnig?
Na. Mae Adran 3.2 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol yn nodi:
Er mwyn galluogi ystod eang o syniadau i ddod ymlaen rhaid i Awdurdodau Arweiniol
weithredu proses agored, gan wahodd cynigion gan unrhyw sefydliad a all gyflawni
prosiect cymwys. Mae Llywodraeth y DU yn cadw'r hawl i gynnal hapwiriadau i sicrhau bod
proses agored wedi'i dilyn.
Mae proses agored yn un sy'n trin pob ymgeisydd yn yr un modd e.e. nid yw'n caniatáu
nac yn ei gwneud yn ofynnol i ymgeiswyr wella neu newid eu cyflwyniad a thrwy wneud
hynny rhoi mantais iddynt dros ymgeiswyr eraill yn ardal yr Awdurdod Arweiniol neu mewn
man arall ym Mhrydain Fawr.
Sut y telir y cyllid capasiti o £20,000 ar gyfer lleoedd â blaenoriaeth i Awdurdodau
Arweiniol, a fydd yn rhaid iddynt gyflwyno cynnig?
Bydd y £20,000 y lle â blaenoriaeth yn cael ei dalu ochr yn ochr â rhandaliad cyntaf cyllid
ar gyfer prosiectau, ni fydd angen cyflwyno hawliad ar wahân. Os na chymeradwyir unrhyw
brosiectau ar gyfer y lle blaenoriaeth hwnnw, bydd y £20,000 yn dal i gael ei dalu i'r
awdurdod arweiniol.
Dros ba gyfnod y dylid gwerthuso prosiectau?
Dim ond yn 2021/22 y mae cyllid ar gyfer gwaith gwerthuso ar gael. Dylai'r gwaith
gwerthuso y gellir ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth
2022, gellir talu'r costau sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn ar ôl mis Mawrth.
Oes rhaid cyflawni'r holl ganlyniadau erbyn 31ain Mawrth 2022? Beth am
ganlyniadau sy'n gysylltiedig â gweithgaredd sy'n digwydd at ddiwedd y prosiect?
Ar ôl cwblhau gweithgaredd prosiect ym mis Mawrth, bydd cyfnod pan fydd prosiectau'n
paratoi eu ffurflenni terfynol i'r Awdurdod Arweiniol, gellir cynnwys unrhyw ganlyniadau a
gyflawnir yn ystod y cyfnod hwn. Dylai prosiectau gynllunio i ddal allbynnau hyd at ac yn
syth ar ôl 31 Mawrth 2022. Nid yw'n ofynnol i brosiectau nac Awdurdodau Arweiniol gasglu
data canlyniadau ar ôl i'r ffurflenni terfynol gael eu cyflwyno.
Os yw cyfanswm cost prosiect yn llai na £500,000 a'r isafswm trothwy y cyfeirir ato
ar gyfer gwerthuso o £10,000 yn fwy na'r ystod canllaw o 1% i 2% o gostau prosiect,
ac mae 2% o gostau'r prosiect yn llai na'r trothwy o £10,000. Pa ffigurau y dylid eu
defnyddio?
O ystyried natur arloesol y prosiectau yr ydym yn bwriadu eu denu trwy Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU rydym wedi gosod isafswm gwariant ar werthuso ar £10,000. Os yw
ymgeisydd yn teimlo y gellir cynnal gwerthusiad effeithiol am lai ac yn cyflwyno achos
rhesymol, gan ystyried graddfa'r prosiect, mae ffigur is yn dderbyniol a gall fod yn fwy na'r
ystod 1% i 2%. Os yw cyllideb werthuso o £10,000 yn fwy na'r ystod 1% i 2%, mae hyn
hefyd yn dderbyniol.
Astudiaethau Dichonoldeb. Nid oes unrhyw ganlyniad yn gysylltiedig ag
astudiaethau dichonoldeb, a yw hyn yn golygu bod prosiectau i gynnal astudiaeth
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ddichonoldeb yn unig dan anfantais mewn unrhyw ffordd? A oes angen cynnal
gwerthusiad o astudiaethau dichonoldeb?
Ychwanegwyd canlyniad ychwanegol o astudiaethau dichonoldeb a gwblhawyd at y Nodyn
Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect. Ni fydd cynigion a gyflwynwyd i
Awdurdodau Arweiniol (ym Mhrydain Fawr) cyn yr ychwanegiad hwn dan anfantais yn y
broses asesu. Nid oes angen cynnal gwerthusiad o brosiectau lle mai'r unig ganlyniad yw
astudiaeth ddichonoldeb.
Mae'r Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflenwyr Prosiect yn nodi mai dim
ond gydag Awdurdodau Arweiniol neu arianwyr gemau y caniateir cyd-frandio. A yw
hyn yn golygu efallai na fydd y rhai sy'n cyflawni prosiect yn cynnwys eu logos a'u
brandio eu hunain?
Na. Gall cyflawnwyr y prosiect gynnwys eu brandio eu hunain ac os yw'r prosiect yn cael ei
gyflawni gan gonsortiwm brandio sefydliadau sy'n ffurfio'r consortiwm
Cafodd rhai ymgeiswyr broblemau wrth ddefnyddio fersiwn Word wreiddiol y
ffurflen gais, a fyddwch yn derbyn cynigion mewn fformatau eraill? Mae rhai
ymgeiswyr wedi cael anawsterau gydag Atodiad B. A all Awdurdodau Arweiniol ofyn
i ymgeiswyr egluro agweddau ariannol y cynnig os nad yw hyn yn glir o'r ffurflen
gais?
Os oes anawsterau technegol sylweddol, byddwn yn derbyn cynigion a wneir gan
ddefnyddio fersiynau Word o'r ffurflen, fersiwn ODT y ffurflen a fersiynau PDF o'r ffurflen.
Os cafodd ymgeiswyr anawsterau wrth gystadlu yn Atodiad B y ffurflen gais a faint o arian
y gofynnwyd amdano gan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, mae costau prosiect neu
ffynonellau cyllid cyfatebol yn aneglur (ac ni ellir eu casglu o ran tri o'r ffurflen) Gall
Awdurdodau Arweiniol ofyn am eglurhad o'r ffigurau yn unig.
Os nodir mwyafrif y lleoedd mewn ardal Awdurdod Arweiniol fel lleoedd â
blaenoriaeth e.e. mae tri o bum lle yn yr ardal yn lleoedd â blaenoriaeth, a yw
hynny'n golygu y bydd pob prosiect a gyflwynir yn yr ardal yn cael ei asesu fel
lleoedd sydd o fudd yn bennaf.
Na. Pe bai mwy na 50% o'r gweithgaredd arfaethedig yn digwydd mewn lleoedd â
blaenoriaeth, ystyrir bod y cynnig mewn lleoedd â blaenoriaeth yn bennaf ac yn cael ei
reoli felly o ran blaenoriaethu cynigion. Er enghraifft, os yw cynnig yn cynnwys tri lle y mae
un ohonynt yn lle blaenoriaeth ac nad yw dau yn lleoedd â blaenoriaeth a byddai'r
gweithgaredd yn cael ei rannu'n gyfartal ar draws pob lle, ni fyddai'r cynnig hwnnw'n cael
ei ystyried yn llai na 50% yn bennaf mewn lleoedd â blaenoriaeth byddai gweithgaredd yn
digwydd mewn lleoedd â blaenoriaeth.
Sut ddylai Awdurdodau Arweiniol dalu cyflawnwyr prosiectau e.e. mewn ôlddyledion?
Nid oes gennym unrhyw ofynion yn y maes hwn. Gan fod Awdurdodau Arweiniol yn gyfrifol
am ariannu a sefydlu cytundebau gyda chyflenwyr prosiectau, nhw sydd i benderfynu sut
maen nhw am dalu i gyflenwyr prosiectau.
A all prosiectau barhau ar ôl 31 Mawrth 2022 drwy ddefnyddio cronfeydd eraill?
Gallant. Fodd bynnag, rhaid i'r holl weithgaredd a ariennir gan Gronfa Adfywio Cymunedol
y DU fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022.
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A oes rhaid i gostau gael eu talu gan awdurdodau arweiniol neu gyflawnwyr prosiect
erbyn 31 Mawrth 2022?
Rhaid i wariant prosiect ymwneud â gweithgaredd sy'n digwydd hyd at ddiwedd mis
Mawrth 2022. Nid yw'n angenrheidiol i wariant gael ei dalu gan brosiectau neu
Awdurdodau Arweiniol erbyn diwedd mis Mawrth 2022.
A all sefydliadau crefyddol dderbyn cyllid o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU?
Gallant. Mae sefydliadau crefyddol yn gymwys i dderbyn cyllid i gyflawni gweithgareddau
sy'n cwrdd â'r blaenoriaethau a nodir yn y Prosbectws.
Dros ba gyfnod y dylid gwerthuso prosiectau?
Dim ond yn 2021/22 y mae cyllid ar gyfer gwaith gwerthuso ar gael. Dylai'r gwaith
gwerthuso y gellir ei gwblhau erbyn diwedd mis Mawrth gael ei gwblhau erbyn 31 Mawrth
2022, gellir talu'r costau sy'n gysylltiedig â'r gwaith hwn ar ôl mis Mawrth
Oes rhaid cyflawni'r holl ganlyniadau erbyn 31ain Mawrth 2022? Beth am
ganlyniadau sy'n gysylltiedig â gweithgaredd sy'n digwydd at ddiwedd y prosiect?
Ar ôl cwblhau gweithgaredd prosiect ym mis Mawrth, bydd cyfnod pan fydd prosiectau'n
paratoi eu ffurflenni terfynol i'r Awdurdod Arweiniol, gellir cynnwys unrhyw ganlyniadau a
gyflawnir yn ystod y cyfnod hwn. Dylai prosiectau gynllunio i ddal allbynnau hyd at ac yn
syth ar ôl 31 Mawrth 2022. Nid yw'n ofynnol i brosiectau nac Awdurdodau Arweiniol gasglu
data canlyniadau ar ôl i'r ffurflenni terfynol gael eu cyflwyno.
Os yw cyfanswm cost prosiect yn llai na £500,000 a'r isafswm trothwy y cyfeirir ato
ar gyfer gwerthuso o £10,000 yn fwy na'r ystod canllaw o 1% i 2% o gostau prosiect,
ac mae 2% o gostau'r prosiect yn llai na'r trothwy o £10,000. Pa ffigurau y dylid eu
defnyddio?
O ystyried natur arloesol y prosiectau yr ydym yn bwriadu eu denu trwy Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU rydym wedi gosod isafswm gwariant ar werthuso ar £10,000. Os yw
ymgeisydd yn teimlo y gellir cynnal gwerthusiad effeithiol am lai ac yn cyflwyno achos
rhesymol, gan ystyried graddfa'r prosiect, mae ffigur is yn dderbyniol a gall fod yn fwy na'r
ystod 1% i 2%. Os yw cyllideb werthuso o £10,000 yn fwy na'r ystod 1% i 2%, mae hyn
hefyd yn dderbyniol.
Astudiaethau Dichonoldeb. Nid oes unrhyw ganlyniad yn gysylltiedig ag
astudiaethau dichonoldeb, a yw hyn yn golygu bod prosiectau i gynnal astudiaeth
ddichonoldeb yn unig dan anfantais mewn unrhyw ffordd? A oes angen cynnal
gwerthusiad o astudiaethau dichonoldeb?
Ychwanegwyd canlyniad ychwanegol o astudiaethau dichonoldeb a gwblhawyd at y Nodyn
Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflawnwyr Prosiect. Ni fydd cynigion a gyflwynwyd i
Awdurdodau Arweiniol (ym Mhrydain Fawr) cyn yr ychwanegiad hwn dan anfantais yn y
broses asesu. Nid oes angen cynnal gwerthusiad o brosiectau lle mai'r unig ganlyniad yw
astudiaeth ddichonoldeb.
Mae'r Nodyn Technegol ar gyfer Ymgeiswyr a Chyflenwyr Prosiect yn nodi mai dim
ond gydag Awdurdodau Arweiniol neu arianwyr gemau y caniateir cyd-frandio. A yw
hyn yn golygu efallai na fydd y rhai sy'n cyflawni prosiect yn cynnwys eu logos a'u
brandio eu hunain?
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Na. Gall cyflawnwyr y prosiect gynnwys eu brandio eu hunain ac os yw'r prosiect yn cael ei
gyflawni gan gonsortiwm brandio sefydliadau sy'n ffurfio'r consortiwm
Cafodd rhai ymgeiswyr broblemau wrth ddefnyddio fersiwn Word wreiddiol y
ffurflen gais, a fyddwch yn derbyn cynigion mewn fformatau eraill? Mae rhai
ymgeiswyr wedi cael anawsterau gydag Atodiad B. A all Awdurdodau Arweiniol ofyn
i ymgeiswyr egluro agweddau ariannol y cynnig os nad yw hyn yn glir o'r ffurflen
gais?
Os oes anawsterau technegol sylweddol, byddwn yn derbyn cynigion a wneir gan
ddefnyddio fersiynau Word o'r ffurflen, fersiwn ODT y ffurflen a fersiynau PDF o'r ffurflen.
Os cafodd ymgeiswyr anawsterau wrth gystadlu yn Atodiad B y ffurflen gais a faint o arian
y gofynnwyd amdano gan Gronfa Adfywio Cymunedol y DU, mae costau prosiect neu
ffynonellau cyllid cyfatebol yn aneglur (ac ni ellir eu casglu o ran tri o'r ffurflen) Gall
Awdurdodau Arweiniol ofyn am eglurhad o'r ffigurau yn unig.
A all prosiectau barhau ar ôl 31 Mawrth 2022 drwy ddefnyddio cronfeydd eraill?
Gallant. Fodd bynnag, rhaid i'r holl weithgaredd a ariennir gan Gronfa Adfywio Cymunedol
y DU fod wedi'i gwblhau erbyn diwedd Mawrth 2022.
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Prydain Fawr
Ym Mhrydain Fawr, a all lleoedd nad ydynt yn lleoedd â blaenoriaeth barhau i
fod yn berthnasol i Gronfa Adfywio Cymunedol y DU? A yw'r dynodiad lle
blaenoriaeth/di-flaenoriaeth yn ddeuaidd o ran asesu cynnig?
•

Bydd Llywodraeth y DU yn rhedeg proses gystadleuol lle y gall pob man ledled Prydain
Fawr wneud cais. Mae hyn yn cynnwys lleoedd blaenoriaeth a lleoedd eraill.

•

Er mwyn sicrhau bod cyllid Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn cyrraedd y mwyaf mewn o
angen, rydym wedi nodi 100 o leoedd â blaenoriaeth yn seiliedig ar fynegai o wytnwch
economaidd ledled Prydain Fawr.

•

Bydd Cronfa Adfywio Cymunedol y DU yn blaenoriaethu ceisiadau sy'n targedu'r 100
lleoedd gorau, ochr yn ochr â chyfraniad da at chyflawniad strategol a chyflenwi/
effeithiolrwydd. Bydd cynigion cryf sy'n canolbwyntio ar y lleoedd hyn yn cael eu ffafrio yn
hytrach na chynigion o leoedd eraill, fel y nodir yn y Meini Prawf Asesu cyhoeddedig.

•

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

•

Mae'r dynodiad blaenoriaeth/di-flaenoriaeth yn ddeuaidd o ran asesu cynnig, ac eithrio os
bydd dau neu fwy o brosiectau â'r un sgôr gyfun ar gyflawniad strategol a
chyflawnadwyedd, effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd ond na ellir eu hariannu i gyd. Yn y
senario hwnnw, dyfernir cyllid i'r prosiect a fydd yn cael ei ddarparu yn y lle sydd uchaf ar y
mynegai. Os yw prosiect yn buddsoddi mewn mwy nag un lle, byddwn yn defnyddio safle'r
lle sy'n derbyn y gwariant mwyaf o dan y cynnig.

Ym Mhrydain Fawr, a yw'n uchafswm o £3 miliwn fesul Awdurdod Arweiniol neu
fesul ardal dosbarth?
•

Mae'n uchafswm o £3 miliwn y lle. At ddibenion Cronfa Adfywio Cymunedol y DU, diffinnir
‘lle’ ar raddfa ardal, unedol neu fwrdeistref yn Lloegr, ardaloedd cynghorau yn yr Alban ac
awdurdodau unedol yng Nghymru. Mae'r diffiniad hwn yn berthnasol i Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU yn unig, bydd manylion Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael eu
cyhoeddi yn ddiweddarach yn y flwyddyn hon.

Sut y byddwch chi'n asesu prosiectau sy'n ymwneud â nifer o leoedd ym
Mhrydain Fawr, gan gynnwys leoedd â blaenoriaeth a lleoedd eraill?
•

Byddwn yn asesu prif ffocws daearyddol y prosiect, yn seiliedig ar faint o wariant ym mhob
man a nodwyd gan Ymgeiswyr Prosiect ar y ffurflen gais. Bydd prosiectau sydd â mwyafrif
y gwariant mewn lleoedd â blaenoriaeth (51% neu fwy) yn cael eu hystyried yn brosiect â
blaenoriaeth.

Ym Mhrydain Fawr, a oes rhaid i Awdurdodau Arweiniol lansio galwad am
gynigion, neu a allant optio allan o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU?
•

Mae Llywodraeth y DU yn gwahodd Awdurdodau Arweiniol ledled Prydain Fawr i wahodd
cynigion gan ymgeiswyr prosiect, gwerthuso'r cynigion hyn, ac yna cyflwyno rhestr fer o
brosiectau ar gyfer pob lle i Lywodraeth y DU i'w hasesu a'u cymeradwyo erbyn 18
Mehefin 2021.

•

Nid oes unrhyw rwymedigaeth ar awdurdodau arweiniol i wahodd a chyflwyno cynigion. Os
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bydd Awdurdod Arweiniol yn penderfynu ‘optio allan’ o’r Gronfa, mae’n dilyn yn naturiol na
fydd yr ardal y maent yn gweithredu drosti yn gallu cyrchu nac elwa o Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU.

Ym Mhrydain Fawr, a yw Awdurdodau Arweiniol yn gwahodd cynigion am
raglenni/pecynnau, yn ogystal â phrosiectau unigol, gan fod yr iaith yn
ymddangos yn gyfnewidiol yn y prosbectws?
•

Ydynt - Gall Awdurdodau Arweiniol gyflwyno prosiectau a chynigion unigol sy'n ymateb yn
gyfannol i faterion neu heriau. Gall y rhain gynnwys pecyn cysylltiedig o ymyriadau.

Ym Mhrydain Fawr, a all Awdurdod Arweiniol wneud cais i'r Gronfa eu hunain?
•
•

Gall, gall Awdurdod Arweiniol wneud cais - ond rhaid i hyn fod yn rhan o broses agored
sy'n gwahodd cynigion gan ystod o sefydliadau.
Fel rhan o'r meini prawf porth, rhaid i'r awdurdod arweiniol ddangos eu bod wedi arwain
proses agored lle gwahoddir sefydliadau i gyflwyno cynigion. Mae Llywodraeth y DU yn
cadw'r hawl i wirio'r broses a ddilynir.

Ym Mhrydain Fawr, a all ymgeiswyr prosiect gyflwyno cynigion i fwy nag un
Awdurdod Arweiniol? Lle mae prosiect yn cynnwys mwy nag un Awdurdod
Arweiniol, a ddylid cyflwyno'r prosiect i'r ddau Awdurdod Arweiniol neu ddim
ond un?
•

Gall ymgeiswyr prosiect gyflwyno i fwy nag un Awdurdod Arweiniol mewn ymateb i
brosesau cynnig lleol os yw eu prosiect yn ymateb i ofynion a nodir ar draws mwy nag un
lle.

•

Mae Llywodraeth y DU yn gwahodd Awdurdodau Arweiniol i gydweithio 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. Yn yr amgylchiadau hyn, gall Awdurdodau
Arweiniol ddewis rhedeg proses ar y cyd a/neu asesu’r cynigion ar y cyd.

A all Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr gyflwyno cynigion ar y cyd i
Lywodraeth y DU? Sut fyddai hyn yn gweithio? A wnewch chi ffafrio cynigion
cydweithredol yn y broses asesu?
•

Rydym yn gwahodd Awdurdodau Arweiniol i gydweithio 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.

•

Gall Awdurdodau Arweiniol ddilyn eu prosesau eu hunain a phenderfynu ar y ffordd fwyaf
effeithiol i gydweithio ag Awdurdodau Arweiniol eraill lle bo hynny'n briodol. Gellir cyflwyno
cynigion ar y cyd a dylai Awdurdodau Arweiniol gytuno pa un ohonynt fydd yn cyflwyno'r
cynnig i Lywodraeth y DU.

•

Bydd i ba raddau y mae prosiect yn dangos arloesedd wrth ddarparu gwasanaethau yn
cael ei asesu fel rhan o’r asesiad o ‘gyflawniad strategol’. Mae sicrhau cydweithredu ar
draws mwy nag un lle yn un ffordd o ddangos hyn.
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Ym Mhrydain Fawr, pa feini prawf y dylai'r Awdurdod Arweiniol eu defnyddio i
asesu prosiectau ar gyfer y rhestr fer? Oes rhaid i ni ddefnyddio'r un meini
prawf y bydd Llywodraeth y DU yn eu defnyddio, neu a allwn ni gynnwys meini
prawf eraill?
•

Rhaid i Awdurdodau Arweiniol sicrhau eu bod yn dilyn proses gynnig agored wrth wahodd
cynigion. Mae hwn yn faen prawf porth ar gyfer pob cais a gyflwynir.

•

Yn Atodiad 2 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol, rydym wedi cynnwys
templed asesu sy'n rhoi enghraifft o sut y gall Awdurdodau Arweiniol arfarnu cynigion. Mae
hwn wedi'i fwriadu fel teclyn i Awdurdodau Arweiniol ei ddefnyddio ond nid yw'n orfodol.

•

Bydd Llywodraeth y DU yn asesu cynigion yn unol â'r meini prawf asesu cyhoeddedig.
Dylai Awdurdodau Arweiniol felly ystyried hyn wrth ddatblygu eu prosesau asesu eu
hunain.

Pryd fydd Awdurdodau Arweiniol ym Mhrydain Fawr yn derbyn y cytundeb grant
a Thelerau ac Amodau gan Lywodraeth y DU?
•

Bydd MHCLG yn rhannu'r templed ar gyfer cytundebau grant rhwng Awdurdodau
Arweiniol ac UKG yn ddiweddarach yn y gwanwyn. Cyhoeddir cytundebau grant i
Awdurdodau Arweiniol y mae eu cynigion wedi bod yn llwyddiannus o ddiwedd mis
Gorffennaf.

A ydych wedi ystyried effaith y cyfnodau cyn yr etholiad ym Mhrydain Fawr? Sut
ydych chi wedi ystyried hyn i derfyn amser?
•

Rydym wedi cyhoeddi'r holl ddogfennau y mae eu hangen ar Awdurdodau Arweiniol i
lansio eu proses gynnig leol. Mae'r penderfyniad ynghylch sut y mae pob Awdurdod
Arweiniol yn ymddwyn yn ystod y cyfnod cyn yr etholiad yn un ar gyfer Awdurdodau
Arweiniol unigol yn unol â chanllawiau/codau ym mhob gwlad.

•

Am fanylion pellach ar yr amserlenni, gweler y dogfennau canllaw ychwanegol.

Sut y byddwch yn sicrhau y bydd y cyllid capasiti i gefnogi gwerthuso a
chydlynu ceisiadau yn cefnogi'r lle â blaenoriaeth, os yw'n cael ei ddyrannu i'r
awdurdod arweiniol sy'n gweithredu dros ddaearyddiaeth ehangach?
•

Bydd awdurdod arweiniol o bob un o'r 100 o leoledd â blaenoriaeth yn derbyn £20,000 y
lle mewn cyllid capasiti i'w helpu gyda'r cydgysylltiad a'r arfarniad cais gofynnol ar gyfer y
lle hwnnw.

•

O fewn y terfynau hynny, cyfrifoldeb yr Awdurdod Arweiniol yw penderfynu ar y ffordd orau
o sicrhau bod y cyllid yn cefnogi cydlynu’r cynnig a gwerthuso ceisiadau ar gyfer y lle â
blaenoriaeth.

Sut y bydd y 2% o'r dyfarniad am gostau gweinyddol a gafwyd gan Awdurdodau
Arweiniol yn cael ei gyfrif?
•
•

Gall Awdurdodau Arweiniol ddefnyddio cyfradd unffurf o 2% o werth Cronfa Adfywio
Cymunedol y DU a wariwyd gan bob prosiect ar gyfer y costau a gafwyd ganddynt wrth
reoli dyfarniadau Cronfa.
Mae'r swm hwn yn rhan o gyfanswm y dyfarniad o hyd at £3 miliwn y lle, ac felly dylid
ei ystyried cyn ei gyflwyno.
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Os yw sefydliad am gynnig am sawl maes, a ydynt yn cyflwyno un cynnig i bob
Awdurdod Arweiniol, neu un cynnig yn unig i un Arweinydd?
•

Mae cwestiynau 2.7 a 2.8 yn cyfeirio:

•

Gall ymgeiswyr prosiect gyflwyno i fwy nag un Awdurdod Arweiniol mewn ymateb i
brosesaucynnig lleol os yw eu prosiect yn ymateb i ofynion a nodir ar draws mwy nag
un lle.

A oes disgwyl i awdurdodau arweiniol gysylltu cynigion ar draws ardaloedd ar ôl
iddynt gael eu cyflwyno?
•

Mae llywodraeth y DU yn gwahodd Awdurdodau Arweiniol i gydweithio ag
Awdurdodau Arweiniol eraill neu bartneriaid ledled y DU lle bo hynny'n berthnasol - er
enghraifft i hyrwyddocyfleoedd prosiect trawsffiniol sy'n mynd i'r afael ag anghenion yn
gyffredin neu'n cyflawni graddfa gyflawni effeithlon. Yn yr amgylchiadau hyn, gall
Awdurdodau Arweiniol ddewis rhedeg proses ar y cyd a/neu asesu cynigion ar y cyd.

•

Gall Awdurdodau Arweiniol ddilyn eu prosesau eu hunain a phenderfynu ar y ffordd
fwyafeffeithiol i gydweithio ag Awdurdodau Arweiniol eraill lle bo hynny'n briodol.
Gellir cyflwyno cynigion ar y cyd a dylai Awdurdodau Arweiniol gytuno pa un
ohonynt fydd yn cyflwyno'r cynnig i lywodraeth y DU.

A yw'n ofynnol i awdurdodau arweiniol roi adborth i'r ymgeiswyr hynny nad yw eu
cynigion yn gwneud y rhestrau byr y mae'r awdurdod arweiniol yn eu cyflwyno i'r
llywodraeth ar sail y meini prawf asesu.
•

Nid oes unrhyw ofyniad Cronfa i roi adborth i gynigwyr aflwyddiannus. Gall
Awdurdodau Arweiniol ddewis wneud hynny. Bydd Llywodraeth y DU yn darparu
adborth i AwdurdodauArweiniol ar gynigion a gyflwynir nad ydynt yn cael eu
dewis.

Fel Awdurdod Arweiniol rydym yn rhagweld y bydd timau eraill yn yr awdurdod lleol yn
cyflwyno ceisiadau prosiect ac rydym am sicrhau ein bod yn osgoi unrhyw wrthdaro
buddiannau. A all yr Awdurdod Arweiniol wahodd sefydliadau partneriaeth i ffurfio
panel asesu gyda ni i asesu ceisiadau prosiect fel ffordd o reoli unrhyw wrthdaro
buddiannau?
•

Gall. Fel y nodir yn adran 3.3 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol,
rhaid i bob Awdurdod Arweiniol sicrhau bod pob ymgeisydd yn cael ei asesu yn yr un
modd a bod unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael ei osgoi neu ei reoli'n briodol e.e.
pan fo'r Awdurdod Arweiniol yn ymgeisydd rhaid i'r staff sy'n ymwneud â datblygu'r
prosiect hwnnw beidio â bod yn rhan o asesu prosiectau na chael mynediad at
unrhyw wybodaeth nad yw ar gael i ymgeiswyr eraill.

•

Gall Awdurdodau Arweiniol ddewis cynnwys sefydliadau eraill i ddarparu cyngor yn
ystod y broses asesu a blaenoriaethu e.e. ar aliniad â blaenoriaethau lleol a
gweithgaredd arall syddwedi'i gynllunio neu sy'n bodoli eisoes. Yr Awdurdod
Arweiniol sy'n penderfynu pa brosiectaua gyflwynir i'r Ysgrifennydd Gwladol. Pan
fydd partneriaid yn cymryd rhan rhaid rheoli hyn mewn ffordd sy'n atal unrhyw barti
rhag dylanwadu'n ormodol sy'n ystumio'r broses gynnig o blaid unrhyw ymgeisydd
neu mewn ffordd sy'n rhagfarnu unrhyw ymgeisydd gan ystyried unrhyw wrthdaro
buddiannau.
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A yw'r dyfarniad 2% i gefnogi costau rheoli prosiectau cymeradwy yn rhan uchaf o'r
dyfarniad cyffredinol, neu'n ychwanegol ato?
•

Mae adran 2.3 o'r Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol yn nodi y gall
AwdurdodArweiniol ddefnyddio cyfradd unffurf o 2% o werth Cronfa Adfywio
Cymunedol y DU a wariwyd gan bob prosiect ar gyfer y costau yr eir iddynt wrth reoli
dyfarniadau Cronfa. Mae'r cyllid hwn yn ychwanegol at y costau a ysgwyddir gan y
prosiectau.

•

Mae'r 2% yn rhan o gyfanswm y dyfarniad o hyd at £3 miliwn y lle, ac felly dylid ei
ystyriedcyn ei gyflwyno.

A oes angen cyflwyno Crynodeb Cyflwyno Cynigion yr Awdurdod Arweiniol (Atodiad 1
o'r Nodyn Technegol ar gyfer Awdurdodau Arweiniol) cyn 18 Mehefin neu fel rhan o'r
crynodeb cyflwyno cynnig cyflawn?
•

Rhaid darparu'r Crynodeb Cyflwyno ynghyd â'r ffurflenni cais am gynigion ar y rhestr
fer ynlleol.

A ellir ychwanegu cwestiynau at y ffurflen gais? Er enghraifft yng Nghymru i gyfeirio at
rwymedigaethau o amgylch Deddf Iaith Gymraeg a Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol
(2015) Cymru.
•

Ni ellir newid y ffurflen gais. Gellir nodi unrhyw ofynion sy'n benodol i genedl yn y
ddogfen gynnig, a gofynnir i gynigwyr gwblhau yn adran 2b (angen lleol) y ffurflen
gais. Pan fo risgiaupenodol i fynd i'r afael â hwy, gellir gofyn i'r cynigwyr fynd i'r afael
ag ef yn adran 5 o'r ffurflengais.

Sut ddylai Awdurdodau Arweiniol sicrhau bod ymgeiswyr yn cydymffurfio â
Fframwaith(au) Rheoli Cymhorthdal y DU?
•

Mae canllawiau ar gymorthdaliadau ar gael ar GOV.UK
https://www.gov.uk/government/publications/complying-with-the-uks-internationalobligations- on-subsidy-control-guidance-for-public-authorities

•

Dylai Awdurdodau Arweiniol gyfeirio at y canllaw hwn i asesu a fyddai dyfarniadau o
GronfaAdfywio Cymunedol y DU yn gyfystyr â chymhorthdal ac os felly sut y gellir
dyfarnu hynny'n gyfreithlon.

A all Awdurdodau Arweiniol dalu grantiau o Gronfa Adfywio Cymunedol y DU y
flwyddyn ariannol hon i gefnogi gweithgaredd sy'n digwydd ym mlwyddyn ariannol
2022-2023?
•

Na. Y dyddiad gorffen ar gyfer gweithgaredd a ariennir gan Gronfa Adfywio
Cymunedol y DU yw'r 31ain o Fawrth 2022. Ni ellir tynnu cyllid i lawr yn y flwyddyn
ariannol hon i dalu costau gweithgaredd ym mlwyddyn ariannol 2022/23.

Sut y dylid asesu cynigion sy'n ymwneud â Meysydd Awdurdod Arweiniol eraill?
•

Dylai'r Awdurdod Arweiniol a gyhoeddodd yr alwad ac a dderbyniodd y cynnig
asesu'r cynnig yn erbyn yr alwad gyhoeddedig; gan gynnwys unrhyw ofynion
daearyddol e.e. a wnaeth yr alwad wahodd cynigion a gyflwynwyd yn ardal yr
Awdurdod Arweiniol yn unig neu a oedd hyblygrwydd i gyflawni mewn meysydd
eraill. Mater i'r Awdurdod Arweiniol yw penderfynu ei fod yn cyd-fynd â'i feini prawf.
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•

Os yw'n gyson â'r alwad, nid oes angen i ymgeiswyr gyflwyno sawl cynnig. Gall
Awdurdodau Arweiniol asesu a chyflwyno cynigion sy'n ymwneud â sawl ardal
Awdurdod Arweiniol. Efallai y bydd Awdurdodau Arweiniol am ymgynghori ag
awdurdodau cyfagos, ond rhaid asesu cynigion yn erbyn y meini prawf a nodir yn yr
alwad y gwnaeth yr ymgeisydd gynnig amdani.

Sut y bydd MHCLG yn cyfrifo'r terfyn o £3,000,000 y lle mewn cynigion aml-ardal/lle?
Er enghraifft cyunnig yn gofyn am £1,000,000 y mae 75% o'r gweithgaredd yn
digwydd yn ardal yr Awdurdod Arweiniol a gyhoeddodd yr alwad a 25% yn digwydd
mewn ardaloedd eraill.
•

Byddwn yn dyrannu cyllid i leoedd yn seiliedig ar y wybodaeth a ddarperir yn y
cynnig. Yn yr achos hwn byddai 75% o'r gweithgaredd yn cael ei ddyrannu i'r
lleoedd perthnasol yn ardal yr Awdurdod Arweiniol a gyhoeddodd yr alwad, byddai'r
gweddill o 25% yn cael ei ddyrannu i'r lleoedd perthnasol eraill.

•

Wrth flaenoriaethu cynigion byddwn yn ystyried y cyllid sy'n gysylltiedig â phob lle.
Bydd hyn yn cynnwys prosiectau a gyflwynwyd gan yr awdurdod arweiniol am le a
chynigion a gyflwynwyd gan Awdurdodau Arweiniol cyfagos a fyddai hefyd yn
cyflawni yn y lle hwnnw. Pe bai'r cyllid y gofynnir amdano am le yn fwy na £3m
byddwn yn blaenoriaethu prosiectau i'r terfyn o £3m
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