CYMORTH
BUSNES GARDDWRIAETH BACH
POLISI GRANTIAU
Tachwedd 2020
CYFLWYNIAD
Ceisiadau ar agor: Dydd Llun 9 Tachwedd 2020
Ceisiadau'n cau: Hanner dydd, Dydd Llun 30 Tachwedd 2020
Gallwch ddod o hyd i'r ffurflen gais yma.
Rydym yn dyfarnu hyd at 6 grant o rhwng £2500 a £5000
Ers blynyddoedd lawer, mae garddwriaeth, yn enwedig graddfa fach o gynhyrchu, wedi bod heb
ddigon o adnoddau gan nad yw cynhyrchwyr o dan 5 Hectar wedi bod yn gymwys i gael
cymhorthdal. Fodd bynnag, mae tystiolaeth sy'n awgrymu y gallent ehangu gwerthiant a chyrraedd
yn sylweddol pe bai buddsoddiad mewn seilwaith ar gael.
Mae Synnwyr Bwyd Cymru wedi creu cyfle gwych i gael grantiau cyfalaf bach fel rhan o Pys Plîs,
rhaglen a ariennir gan Loteri Genedlaethol y DU i gynyddu defnydd llysiau. Darperir y grantiau mewn
partneriaeth â Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol. Mae gennym ychydig o gyllid i ymchwilio a
threialu'r gwahaniaeth y gall buddsoddiadau cyfalaf bach ei wneud i fusnesau garddwriaeth ar
raddfa fach. Bydd grantiau rhwng £2500 a £5000 yn cael eu cynnig i nifer fach o ymgeiswyr yng
Nghymru. Rhoddir blaenoriaeth i'r rhai sy'n gweithredu mewn ardaloedd incwm isel. Bydd yn
ofynnol i dderbynwyr grant llwyddiannus gyfarfod ag ymchwilydd, cyn ac ar ôl y buddsoddiad i
werthuso pa effaith y gall y buddsoddiad grant ei gwneud o ran cynhyrchu, gwerthu a
chynaliadwyedd y sefydliad.
Cynlluniwyd y cynllun peilot hwn gyda rhanddeiliaid allweddol a bydd effaith gyffredinol y peilot yn
cael ei werthuso a bydd adroddiad astudiaeth achos wedi'i ysgrifennu yn amlygu meysydd o arfer da,
a bydd y canfyddiadau'n cael eu rhannu â Llywodraeth Cymru.
CYNLLUN GRANT
•

•

Gall y Cynllun Grantiau Bach ddyfarnu rhwng £2500 a £5000 y prosiect. Bydd gwybodaeth
am y cynllun grantiau yn cael ei hyrwyddo'n gyhoeddus, yn uniongyrchol gan SF&amp;G a
thrwy nifer o sefydliadau partner i sicrhau'r ymwybyddiaeth fwyaf o'u bod ar gael. Bydd yr
holl gyhoeddusrwydd grant a gwaith papur hefyd ar gael yn Gymraeg.
Daw'r cyllid ar gyfer y peilot hwn o Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac fel arian
cyhoeddus ac un o egwyddorion allweddol y polisi hwn yw sicrhau bod gwariant grant yn
agored ac yn dryloyw. Mae pwyllgor gwneud grantiau o ddim llai na 3 pherson (gan

•
•
•

gynnwys 1 neu fwy o staff annibynnol/staff nad ydynt yn staff SF&G) wedi'i sefydlu i wneud
penderfyniadau ynghylch dyraniadau grant. Mae'r polisi hwn wedi'i gynllunio i weithredu fel
canllawiau i ymgeiswyr a'r pwyllgor grant wrth ystyried ceisiadau.
Ceisiadau am y cynllun hwn
Ni fydd SF&G yn ariannu: lletygarwch, cyflogau na phrosiectau sydd â chysylltiadau pleidiol
wleidyddol.
Dim ond un cais gan sefydliad y bydd SF&G yn ei ystyried.

GWNEUD CAIS AM GRANT BACH
•

•

•

Dylid gwneud ceisiadau ar y ffurflen gais a chynnwys yr holl wybodaeth hanfodol. Ni fydd
cais fel arfer yn mynd i'r pwyllgor nes bod yr holl wybodaeth ofynnol wedi'i darparu. Efallai y
deuwn yn ôl i ofyn cwestiynau atodol i chi cyn y gellir dod i benderfyniad neu gynnig grant
amodol fel arall (e.e. yn amodol ar gael caniatâd cynllunio).
Rhaid i ymgeiswyr gyflenwi cyfrifon y flwyddyn ariannol flaenorol os ydynt ar gael. Dylai
sefydliadau newydd gyflwyno datganiad ariannol sy'n cynnwys eu cyllideb arfaethedig a
gwybodaeth ategol megis datganiadau banc.
Lle byddai gwariant ar un eitem yn fwy na £1,000 dylai'r ymgeisydd ddangos bod y gwerth
gorau wedi'i geisio; gall hyn fod drwy gyflwyno dyfyniadau.

AMODAU GRANTIAU
•
•

•
•

•
•
•

•

Bydd cais o dan y cynllun grant yn nodi cytundeb i'r amodau canlynol.
Bydd y derbynwyr yn cwblhau gwerthusiad yn ôl y gofyn. Bydd yr ymchwilydd yn cyfarfod â
hwy, cyn ac ar ôl y buddsoddiad i werthuso pa effaith y mae buddsoddiad grant bach yn ei
wneud o ran cynyddu cynhyrchiant a gwerthiannau. Rhaid i'r rhai sy'n derbyn grantiau
sicrhau eu bod ar gael ar gyfer y cyfarfodydd/galwadau ffôn hyn a bydd methu â gwneud
hynny yn arwain at dorri amodau'r grant.
Bydd angen tystiolaeth o wariant a ffotograffau i ddangos "cyn ac ar ôl" fel rhan o'r
gwerthusiad hwn.
Mae SF&G yn cadw'r hawl i adennill arian nas gwariwyd yn unol â'r cais am grant
cymeradwy, heb ei wario ar ôl blwyddyn o dderbyn neu'n llawn/yn rhannol am dorri
amodau.
Disgwylir i'r derbynwyr hyrwyddo'n gadarnhaol Synnwyr Bwyd Cymru a SF&G.
Dylai'r rhai sy'n derbyn y cymorth ariannol a gafwyd gan y partneriaid peilot a'r cyllidwyr
mewn unrhyw gyhoeddusrwydd sy'n ymwneud â gwaith a ariennir gan y grant.
Rhaid i'r derbynwyr gynghori SF&G cyn cael gwared ar unrhyw adnoddau neu offer a
ariennir/wedi'u hariannu/a gyflenwir yn rhannol gan SF&G fel rhan o gais am grant o fewn
dwy flynedd.
Gall SF&G gymhwyso unrhyw amodau ychwanegol y mae'n barnu eu bod yn angenrheidiol
fel rhan o'r dyfarniad grant.

DERBYN GRANT
•

Hysbysir ymgeiswyr llwyddiannus yn ysgrifenedig a bydd yn ofynnol iddynt lofnodi cytundeb
i amodau'r grant cyn derbyn y grant. Os gosodir amodau grant yna rhaid darparu'r
dystiolaeth hon cyn i daliadau grant gael eu gwneud. Os gosodir amodau arbennig ar

•

•

•

ddyfarnu'r grant e.e. gofyniad am ganiatâd cynllunio, yna rhaid darparu'r dystiolaeth hon cyn
gwneud taliadau grant.
Bydd disgwyl i ymgeiswyr gadw derbynebau/gwaith papur i ddangos gwariant y grant. Gall
SF&G brynu eitemau hefyd a'u danfon i'r sawl sy'n derbyn y grant. Gall SF&G adennill
unrhyw grant sy'n weddill ar ôl gwariant.
Dim ond i fusnes cofrestredig, cymdeithas, elusen neu grŵp wedi'i gyfansoddi gyda chyfrif
banc yn eu henw y gwneir taliadau. Nid yw SF&G yn gallu rhoi grantiau i unigolion. Mae Sole
Traders yn gymwys i wneud cais os oes gennych rif UTR 10 digid (cyfeirnod treth unigryw)
a'ch bod yn cwblhau eich ffurflenni treth eich hun bob blwyddyn – mae hyn yn eich
dosbarthu fel busnes cofrestredig yng ngolwg Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Mae gan SF&G yr hawl i dynnu'r grant yn ôl os na chedir amodau'r grant.

