
I ddathlu 60 mlwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop, rydym yn lansio  

cystadleuaeth i gydnabod llwyddiant unigolion y cafodd eu bywydau eu 

trawsnewid diolch i Gyllid yr UE yng Nghymru.  

Ers sefydlu Cronfa Gymdeithasol Ewrop ym 1957, mae miliynau o bobl o bob 

rhan o gymdeithas ledled yr UE wedi derbyn cymorth. Yng Nghymru, mae’r 

Gronfa wedi chwarae rôl allweddol yn y gwaith o helpu pobl i ddysgu sgiliau 

newydd, a chael hyfforddiant a gwaith, gan ymateb i'r heriau yn ein marchnad  

lafur. Mae hefyd yn cynnig cymorth i'r bobl fwyaf difreintiedig yn ein cymunedau, 

sydd mewn perygl o gael eu hallgáu'n gymdeithasol, yn ogystal â chynnig ffordd  

i bobl ifanc ddatgloi eu potensial a gwella eu gobeithion o ran gyrfa.  

Rydym yn awyddus i glywed hanesion am lwyddiant unigolion sydd wedi bachu 

ar y cyfleoedd a grëwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac sydd wedi llwyddo y 

tu hwnt i bob disgwyliad wrth ddatblygu sgiliau newydd, sicrhau swydd neu ddod 

o hyd i lwybr gyrfa newydd.  

I gymryd rhan, rhaid i noddwyr gwblhau'r ffurflen gais yn enwebu unigolyn o'u 

prosiect Cronfa Gymdeithasol Ewrop, gan amlinellu ei lwyddiannau a'r  

gwahaniaeth y mae wedi ei wneud i'w fywyd. Caiff noddwyr enwebu mwy nag  

un person ym mhob categori (gweler drosodd). 

Hefyd mae gennym gategori sy’n agored i bob prosiect yr UE (Cronfa 

Gymdeithasol Ewrop ac ERDF), sef y categori sy'n ymwneud ag integreiddio 

themâu trawsbynciol.   

Dylech ddefnyddio ffurflen gais wahanol ar gyfer pob enwebiad.  

20 Hydref 2017 yw’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau. 

Bydd enwau'r enillwyr yn cael eu cyhoeddi gan yr Ysgrifennydd Cyllid, Mark 
Drakeford, yn y Digwyddiad Gwybodaeth ar gyfer Cronfeydd yr UE a gynhelir ar 
30 Tachwedd.  
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http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/cross-cutting-guidance/?skip=1&lang=cy


 

O ran prosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn unig, gwahoddir  

enwebiadau yng nghategorïau canlynol y gystadleuaeth:  

Categori 1: 

 Llwyddiant gorau gan unigolyn (25 oed +) 

Categori 2: 

 Llwyddiant gorau gan unigolyn (11-24 oed) 

 

O ran yr holl brosiectau (Cronfa Gymdeithasol Ewrop a'r ERDF),  

gwahoddir ceisiadau sydd wedi llwyddo i ymgorffori datblygu cynaliadwy,  

cydraddoldeb a/neu brif ffrydio rhywedd, a'r agendâu trechu tlodi (y themâu 

trawsbynciol) yn eu gweithgareddau. Er enghraifft, os yw eich prosiect wedi 

cyflwyno gweithgaredd sy'n gwella'r amgylchedd naturiol neu os yw wedi rhoi 

mesurau ar waith i helpu i greu gweithle lle mae pawb yn cael y cyfle i lwyddo, 

fe hoffem glywed gennych. 

 

Categori 3:  

 Yr esiampl orau o ymgorffori themâu trawsbynciol mewn prosiect 

Ewropeaidd  

I gael rhagor o wybodaeth am y themâu trawsbynciol, ewch i:  

http://gov.wales/funding/eu-funds/2014-2020/wefo-guidance/cross-cutting-

guidance/?lang=cy  

 

Caiff noddwyr gyflwyno cais mewn mwy nag un categori, ac mae croeso  

iddynt enwebu mwy nag un person neu fwy nag un esiampl o ymgorffori 

themâu trawsbynciol yn y categorïau perthnasol.  

Cwblhewch y ffurflen atodedig ar gyfer pob enwebiad a'i hanfon i: 

WEFO-Communications@gov.wales 

erbyn y dyddiad cau, sef 20  Chwefror 2017 
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Enw'r prosiect: 

 

 

 

Sefydliad: 

 

 

 

Manylion cyswllt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa gategori ydych chi'n cyflwyno cais ynddo? (ticiwch) 

 

 Categori 1: Llwyddiant gorau gan unigolyn (25 oed +. Prosiectau Cronfa 

 Gymdeithasol Ewrop yn unig) 

 

 Categori 2: Llwyddiant gorau gan unigolyn (11-24 oed. Prosiectau 

 Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn unig) 

 

 Categori 3: Yr esiampl orau o ymgorffori themâu trawsbynciol mewn 

 prosiect Ewropeaidd (Prosiectau ERDF neu Gronfa Gymdeithasol 

 Ewrop)  
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Categorïau 1 a 2 

 

Mae'r tri chwestiwn canlynol yn berthnasol i brosiectau Cronfa Gymdeithasol Ewrop sy'n 

ymgeisio yng nghategorïau 1 a 2. 

Cewch enwebu mwy nag un person. Cofiwch ddefnyddio ffurflen gais wahanol ar gyfer pob 

enwebiad.  

 

1. Beth yn union y mae'r unigolyn wedi ei gyflawni?  

Ystyriwch amcanion eich prosiect a sut y gwnaeth yr unigolyn hwn gyfrannu at y gwaith o 

gyflawni'r amcanion hynny? 
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Categorïau 1 a 2 

 

2. Pa wahaniaeth y mae'r prosiect hwn o dan Gronfa Gymdeithasol Ewrop wedi ei 

wneud i fywyd yr unigolyn?  

Rhowch sylw i'r canlynol yn eich ateb:  

Disgrifiwch sefyllfa'r unigolyn cyn ac ar ôl iddo gymryd rhan yn y prosiect ee efallai nad 

oedd ganddo unrhyw sgiliau, a'i fod drwy'r prosiect wedi gallu dysgu sgiliau newydd a 

chael swydd newydd. Sut mae ei fywyd wedi newid o ganlyniad i hynny? ee incwm 

sefydlog, ansawdd bywyd wedi gwella, llwybr gyrfa newydd ac yn y blaen. Beth fydd  

effaith hyn ar ei ddyfodol?  
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Categorïau 1 a 2 

 

3. Beth sy'n gwneud yr unigolyn hwn yn eithriadol?  

Rhowch sylw i'r canlynol yn eich ateb:  

Beth a wnaeth yr unigolyn i ragori ar yr hyn a ddisgwylid ganddo? ‘A wnaeth fentro 

ymhellach na’r hyn oedd yn gysurus iddo?’Sut yr aeth ati i gyflawni ei nodau ei hunan? 

Ym mha ffordd y mae'n fodel rôl i eraill sy'n cymryd rhan yn y prosiect? Pa gymorth a 

roddwyd i'r unigolyn ee gan fentor, hyfforddwr?  
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Categori 3 

 

Mae'r cwestiynau canlynol yn berthnasol i geisiadau yng Nghategori 3. Cofiwch ateb y 

ddau gwestiwn.. 

 

 Yr esiampl orau o ymgorffori themâu trawsbynciol mewn prosiect Ewropeaidd 

 

1. Disgrifiwch sut y mae eich prosiect wedi rhoi'r themâu trawsbynciol ar waith.  

Rhowch sylw i'r canlynol yn eich ateb: 

Beth gafodd ei gyflawni? Sut y cafodd ei gyflawni? Ym mha ffordd yr oedd hyn yn 

ychwanegol at brif weithgarwch y prosiect?  
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Categori 3 

 

2. . Pa wahaniaeth a wnaeth y gweithgarwch hwn i lwyddiant eich prosiect?  

Rhowch sylw i'r canlynol yn eich ateb: 

A wnaethoch chi lwyddo i gael y gymuned neu grŵp gweithredu neu eich gweithle i  

gymryd rhan, neu a wnaethoch gyflwyno mesurau cynaliadwy neu fesurau sy'n ymwneud 

â bioamrywiaeth na fyddent wedi digwydd fel arall? Beth oedd y canlyniadau? Sut y 

gwnaeth hynny ychwanegu at lwyddiant amcanion eich prosiect?  
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