Cronfa Grant Galluogi Gyda’n Gilydd Yn Wrecsam - Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus
Sefydliad
Rhagfyr 2015
Partneriaeth Parc Caia
Cyf
Prosiect THIS
Clwb Bowlio Cunliffe
Splash Magic
Mawrth 2016
BOOSC Ltd T/A
Bwlchgwyn Cabin Crew
The Vic

Grant neu
Fenthyciad

Swm

Pwrpas / Menter

Grant

£5,000

Grant
Grant

£1,990
£4,690

Grant

£5,000

Talu am gostau datblygu cais i raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru gyda
bwriad o ymestyn ac ailfodelu dau adeilad.
Ailgychwyn lift i agor yr Ardal Gelf Undegun i gynulleidfa ehangach.
Prynu torrwr glaswellt newydd i’r lawnt fowlio. Clwb Bowlio Cunliffe sydd bellach yn rheoli
a chynnal a chadw y grîn gan CBSW, ac mae’r pryniant hyn yn helpu i sicrhau bod y
meddiant yn gynaliadwy.
Galluogi datblygu cais cam 2 i raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru.

Grant

£2,000

Prynu adnoddau ychwanegol gyda’r bwriad o gael ein derbyn fel darparwr Dechrau’n Deg.

Grant

£4,995

I ddatblygu ymhellach proffil, gallu trefniadol, gallu i ddarparu a marchnata The Vic
Studios. Bydd y grant yn cael ei fuddsoddi mewn adnoddau a hyfforddiant.
I gynorthwyo sefydlu cychwynnol grŵp awyr agored newydd i deuluoedd a effeithir gan
ADHD ac Awtistiaeth. Mae’r fenter yn gynaliadwy gan i hwylusydd gynorthwyo a hyfforddi
gwirfoddolwyr gofal i gynnal sesiynau / grwpiau dilynol yn annibynnol.
I dalu costau sy’n ymwneud â chytundeb prydlesu, caniatâd cynllunio a dylunio Gardd
Gymunedol.

Woodcraft Folk in
Grant
£5,000
Wales / Dyfrdwy
Gwerin y Coed
Gerddi Cymunedol
Grant
£2,230
Cefn Mawr
Mehefin 2016
Rhwydwaith Menter
Grant
£2,400 I dalu costau sydd ynghlwm â Chynnig i’r Loteri Genedlaethol am gyllid i ddatblygu'r
Gymdeithasol
rhwydwaith ymhellach a rhoi Cynllun Gweithredu Llefydd Mentrau Cymdeithasol Wrecsam
Wrecsam
ar waith.
Canolfan Gymraeg
Grant
£3,920 Talu costau’r offer newydd sydd ei angen i sefydlu clwb cerddoriaeth ac adloniant yn Saith
Wrecsam Cyfyngedig
Seren.
C.P.D. Derwyddon Cefn Benthyciad £20,000 Tuag at gost Cae Chwarae 3G at ddefnydd C.P.D. Derwyddon Cefn a chymuned Wrecsam.
Medi 2016
Cwmni Buddiannau
Grant
£5,000 I gefnogi datblygiad Gŵyl Stryd Wrecsam, gyda’r bwriad o’i gwneud yn ddigwyddiad misol
Cymunedol Grŵp
rheolaidd.

Cronfa Grant Galluogi Gyda’n Gilydd Yn Wrecsam - Crynodeb Ceisiadau Llwyddiannus
Busnes Wrecsam
CAIS

Grant

£5,000

Grant

£5,000

I brynu offer sydd ei angen i gasglu nodwyddau wedi’u defnyddio mewn mannau
problemus ar draws y fwrdeistref sirol.
I gefnogi'r pontio o Ganolfan Pobl Ifanc Clawdd Wat i Ganolfan Blant Garden Village. Bydd
y newid yn cynnwys Canolfan Blant Garden Village yn cymryd prydles y ganolfan drosodd
gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Grant

£1,500

Creu gardd gymunedol, a chynnig clwb garddio Bywyd Gwyllt.

Grant

£3,360

Talu costau sy’n gysylltiedig â sefydlu presenoldeb ym Marchnad y Cigyddion, (ac eithrio
taliadau rent a gwasanaeth), a chefnogi datblygiad gwirfoddolwyr yr oriel.

Grant

£5,000

Parkrun Ieuenctid
Wrecsam
Rhagfyr 2017
Adnodd Celfyddydol
Cyfoes Percilo
Codi cnwd

Grant

£3,737

1. I dalu am gostau cyfreithiol yn gysylltiedig ag ymestyn prydles fel bod yr elusen yn
gymwys i wneud cais am Grant Cyfalaf o £500k+ gan ‘Big Lottery People and Places’.
2. Sefydlu mynediad diogel newydd i’r safle i sicrhau bod y gerddi yn hygyrch ac yn ddiogel.
I dalu am sefydlu Parkrun Ieuenctid.

Grant

£5,000

Grant

£5,000

Cwmni Buddiannau
Cymunedol Grŵp
Busnes Wrecsam Celf
ar Adeiladau
Mawrth 2018
Campfa Gymunedol

Grant

£5,000

Creu murluniau celfyddydol mawr ar ochr adeiladu yn Wrecsam, gan gynnwys aelodau o’r
gymuned. Bydd y prosiect yn gwella atyniad yr amgylchedd.

Grant

£5,000

I ad-drefnu a rhoi bywyd newydd i gampfa gymunedol fechan, i'w gwneud yn hygyrch i’r

Canolfan Blant Garden
Village
Mawrth 2017
Cyfeillion Canolfan
Adnoddau Cymunedol
Hightown
Oriel Annibynnol
Wrecsam
Medi 2017
Gardd Gaerog
Fictoraidd Erlas

I ddatblygu mynediad at yr adnodd yma i’r gymuned ehangach – yn gorfforol, yn weledol
ac yn ddigidol.
Er mwyn codi waliau sychion a datblygu llwybrau ar gyfer cynllun cnwd cymunedol, a’i nod
yw ymgysylltu â phobl hŷn, plant a theuluoedd i dyfu cnwd a rhoi cynnyrch i fanciau bwyd.
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Active8

gymuned.

Men’s Shed yng
Ngwersyllt

Grant

£1500

Costau sefydlu ar gyfer menter Men’s Shed yn Wrecsam. Fformiwla sefydledig a
ddechreuodd yn Awstralia, gan roi cymorth a chyfleoedd i bobl ddiamddiffyn.

Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Wrecsam - Shopmobility
The Vic studios

Grant

£5000

Cynnal a chadw a thrwsio fflyd o sgwteri, a dderbyniwyd gan CBSW er mwyn iddynt fod yn
weithredol am ddwy flynedd.

Grant

£5000

Creu presenoldeb cryf ar-lein, adnoddau ar-lein, a system archebu integredig ar-lein. Trwy
fuddsoddi ym mhob un o’r rhain, byddai Vic Studios yn wasanaeth hygyrch ar gyfer ei
gynulleidfa darged (pobl ifanc yn bennaf), gan gynyddu nifer y bobl sy'n elwa o'i
wasanaethau, a lleihau’r costau ac amser eu gweinyddu.

Grant

£5000

I drefnu Gŵyl Fwyd hygyrch a fforddiadwy yn Wrecsam, sy’n harneisio ethos gwirfoddoli a
gweithio mewn partneriaeth. Mae’r wŷl yn ceisio rhoi budd economaidd i’r dref a denu
twristiaid.

Grant

£5000

Grant

£2500

I sefydlu rhwydwaith creu ffilmiau yn Wrecsam er budd cymunedau. Mae’r prosiect yn
ceisio denu rhagor o gyllid a hyrwyddo gwirfoddoli.
I barhau i ddatblygu gofod cyfarfod i’w ddefnyddio gan y gymuned a sefydliadau eraill.

Grant

£2500

Medi 2018
Pwyllgor Gŵyl Fwyd
Wrecsam
Rhagfyr 2018
73 Degree Community
Ymddiriedolaeth
Gymunedol Sblash
Grŵp Cydweithredol
Clytiau Gogledd Cymru
(Cwmni Buddiannau
Cymunedol)

I brynu ‘nicers misglwyf’ y gellir eu hailddefnyddio i’r rheiny mewn angen oherwydd tlodi
misglwyf neu hylendid.

