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Parhad Prosiectau  
 

 
Mae PyC yn cydnabod efallai na fydd rhai prosiectau byth yn hunangyllidol ac os ydynt yn cyflawni canlyniadau a 

fwriedir ac yn dal i fod yn unol â nodau strategol y gronfa a bod angen ailgyllid ar y cymunedau lleol. Yn yr un modd, 

mae grwpiau'n aml yn dyfalu bod cyllidwyr am weld prosiectau newydd, cyffrous bob tro, mewn gwirionedd, mai'r 

hyn sydd ei angen yw parhau â phrosiect sydd wedi cael amser i fynd i'r gwely a dechrau cyflawni canlyniadau mewn 

gwirionedd. Mae Pen y Cymoedd yn barod i ystyried cyllid parhad  fel arwydd o ddatblygiad a llwyddiant  yn hytrach 

nag arwydd o ddibyniaeth. 

Fel cronfa rydym yn agored i ystyried ceisiadau i barhau â phrosiect a ariennir  eisoes gan PyC a byddem yn annog 

prosiectau a ariennir a allai fod eisiau ceisio cyllid parhad i drafod hyn gyda'r tîm staff cyn diwedd y prosiect i leihau 

materion posibl   yn ymwneud â chadw staff a chynllunio adnoddau yn y tymor hir.  

Mae cyllid Pen y Cymoedd  yn hyblyg,  gan gynnwys cymorth ar gyfer costau craidd a meithrin gallu yn ogystal â 

gweithgareddau prosiect.  Mae hyn yn golygu, o ddechrau grant, y gallwn gefnogi sefydliadau i feddwl am sut i 

ddatblygu ac ariannu eu gweithgareddau ar gyfer y tymor hir.   Mae ein tîm staff yn gweithio'n galed  i feithrin 

perthynas â busnesau,  elusennau a  grwpiau cymunedol rhagorol a gwybod mwy am sut y gallwn eu cefnogi i 

gyflawni eu cenhadaeth a galluogi cymunedau i ffynnu.  Nid yw hynny'n ymwneud ag arian yn unig, weithiau gall 

cynnig y cyfle i rannu dysgu fod yr un mor bwysig. 

Byddai angen i chi fynd drwy broses ymgeisio ffurfiol o hyd a'r hyn y byddem yn chwilio amdano yn y cynnig yw: 

1. prosiectau lle mae pobl a chymunedau'n cydweithio ac yn defnyddio eu cryfderau i gael effaith gadarnhaol 

ar y pethau sy'n bwysig iddynt fwyaf ac sy'n cael eu  harwain gan bobl. 

2. Mae cymuned y buddiolwyr wedi bod yn rhan o'r gwaith o gynllunio, datblygu a chyflawni'r gweithgareddau 

rydych yn eu cynllunio fel parhad. 

3. Beth fu'r dysgu o'r prosiect gwreiddiol? A gynhaliwyd gwaith monitro a gwerthuso cadarn ac a yw'r 

dystiolaeth o'r gwerthusiad hwnnw'n dangos bod angen parhau â'r prosiect? 

4. Asesiad o beth oedd realiti canlyniadau a chyflawni prosiectau yn hytrach na disgwyliadau gwreiddiol. 

5. Bydd sefydliadau sydd wedi sicrhau sefydlogrwydd ariannol tymor hwy ac sydd â mwy o allu i feddwl am sut i 

ddatblygu eu gwaith yn cydweithio fwyfwy ag eraill, yn hytrach nag ar eu pennau eu hunain. Rydym yn 

disgwyl y bydd hyn yn golygu fwyfwy, pan ddaw pobl atom i barhau â'u gwaith, y byddant am ddweud 

wrthym sut y byddant yn cydweithio ag eraill i wneud hynny. 

6. Gwyddom fod cyfleoedd lle gall cyllid PyC fod yn rhan gyfyngedig o amser o gynlluniau twf tymor hwy, yn 

enwedig ar gyfer busnesau er elw,  mentrau cymdeithasol, neu lle gall elusennau ddefnyddio ein cefnogaeth 

i ddenu cyllid o ffynonellau eraill. Nid yw arian cyfatebol yn hanfodol ond ar gyfer prosiect parhad, byddai'n 

fuddiol pe bai elfen o incwm a enillir neu arian cyfatebol o fannau eraill. 

Rydym bob amser am i brosiectau ystyried sut y gall prosiect barhau i fyw heb gyllid ac felly byddem yn annog i 

ystyried tapro cais am gyllid newydd. Fel parhad, byddem yn disgwyl gweld strategaeth ymadael ar gyfer diwedd y 

prosiect. Efallai fod angen i'r prosiect hwnnw barhau ond dim ond am gyfnod penodol ond os yw hwn yn angen 

neu'n gyfle parhaus mae angen i chi gael cynllun ar gyfer yr hyn fydd yn digwydd ar ôl ariannu'r prosiect.  

 

Maecyllid parhad yn bwysig ac yn werthfawr, mae angen i PyC ddod o hyd i bobl sydd â syniadau gwych nad ydym 

erioed wedi gweithio gyda nhw o'r blaen a'u cefnogi.  Mae cynnal dull cytbwys gan gynnwys ariannu parhad a dod yn 

fwy agored a hygyrch yn hanfodol wrth  i  gymunedau barhau i  ddatblygu a phrofi cyfleoedd  a heriau newydd. 

 


