
 
 
 

Ffurflen Ymholiad Prosiect: Cwestiynau £10,000 i 
£250,000  
 

Mae cyflwyno Ffurflen Ymholiad Prosiect yn ffordd wych o gael adborth gennym cyn i 

chi ddechrau gweithio ar gais llawn i'n Rhaglen Grantiau Treftadaeth y Loteri 

Genedlaethol: £10,000 I £250,000. Gallwch weld y cwestiynau ffurflen isod. 

  
Ydych chi wedi siarad ag unrhyw un yn y Gronfa am eich syniad? 

Os felly, dywedwch wrthym eu henw. 

Beth yw'r angen am y prosiect hwn? 

Er enghraifft, a oes perygl o golli eich treftadaeth? Neu, a oes cyfle i glymu i mewn 
gyda phen-blwydd neu goffáu arbennig? Dywedwch wrthym am unrhyw ymchwil 
rydych wedi'i wneud gyda'ch cynulleidfa. Mae gennych 200 o eiriau. 

Disgrifiwch yr hyn y byddwch yn ei wneud yn ystod y prosiect 

Dylech gynnwys unrhyw dasgau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gyflawni nod y 
prosiect. Mae gennych 200 gair ar ôl. 

Oes gennych chi deitl ar gyfer y prosiect? 

Gellir newid hyn ar unrhyw adeg. Peidiwch â phoeni os nad oes gan y prosiect deitl 
eto, gallwch adael hyn yn wag. 

Dywedwch wrthym am dreftadaeth y prosiect 

Cofiwch gynnwys i bwy mae'n bwysig a pham. Mae gennych 100 o eiriau. 

Pa ganlyniadau ydych chi am eu cyflawni? 

Mae canlyniad yn ganlyniad i'r hyn y mae eich prosiect yn ei wneud. Dywedwch 
wrthym pa un o'n 9 canlyniad rydych chi'n bwriadu eu cyflawni. Mae gennych 200 o 
eiriau. 

Pwy fydd yn rhan o'r prosiect? 

Dywedwch wrthym pwy fydd yn cynnal y prosiect, unrhyw bartneriaethau ac a fydd 
pobl yn gwirfoddoli ar y prosiect. Mae gennych 100 o eiriau. 

Pa mor hir ydych chi'n meddwl y bydd y prosiect yn ei gymryd? 

https://www.heritagefund.org.uk/cy/publications/project-enquiry-form-10k-250k


 
 
 

Dywedwch wrthym ddyddiad dechrau a gorffen amcangyfrifedig os oes gennych 
chi. Mae gennych 50 gair. 

Faint mae'r prosiect yn debygol o gostio? 

Os gwyddoch, dywedwch wrthym am y costau pwysicaf. Gellir amcangyfrif y costau 
hyn. Mae gennych 200 o eiriau. 

Faint o gyllid yr ydych yn bwriadu gwneud cais amdano gennym ni? 

£[nodwch y swm] 
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