CEISIADAU LLWYDDIANUS GWASTADEDDAU'R RHYL HYD YN HYN
Enw'r grŵp

Teitl y Prosiect

Disgrifiad

Swm a
Ddyfarnwyd

CAB Cylch Conwy

Cam wrth Gam i Ymdopi â Budd-Daliadau

Swydd ymgynghorydd am 2 ddiwrnod yr
wythnos i gyflwyno sesiynau cyllidebu a
chymorth un i un gyda hawlio budd-daliadau

£9,749.60

Cynrychiolaeth Apêl Nawdd Cymdeithasol

Prosiect 12 mis yn cefnogi oedolion sy'n agored
i niwed, gyda'u apeliadau a chynrychiolaeth ar
gyfer hawlio
budd-daliadau

£9,385.00

Creatasmile

Ystafelloedd Te Benjamin @ Creatasmile

Prosiect 12 mis yn cyflenwi 200 o gredydau
Agored Cymru i bobl ifanc ag awtistiaeth drwy
hyfforddiant barista a sgiliau gwasanaeth
cwsmeriaid

£10,000.00

Ymddiriedolaeth cadwraeth Castell
Gwrych

Adnewyddu a Datblygu Ty Coets Cam 1

Amnewid to llechi i'r cerbyty

£10,000.00

Chwareaon Dwr Bae Colwyn

Cyflogi swyddog ymgysylltu â'r gymuned

Cyfraniad tuag at swyddog ymgysylltu â'r
gymuned i gynnwys pobl ifanc mewn sgiliau
chwaraeon dŵr

£6,500.00

Cerddoriaeth gymunedol a ffilm
TAPE

Swydd hwylusydd cynhyrchu a chyfarpar
TG

Cyfraniad tuag at 1 swydd llawn amser a
phrynu cyfarpar TG i gefnogi pobl mewn
gweithgareddau creadigol
yng
Ngogledd Cymru

£10,000.00

Ymddiriedolaeth atgoffa Llanddulas
a Rhyd y Foel

Prosiect Hanes Ffurf Luniau

Gweithdai curadur ac awdur, yn cynnwys offer
TG a llyfrau i arddangos hanes yr ardal

£2,900.70

Siop Cyngor ar Fudd Daliadau

Hwbiau gwybodaeth ar gyfer pobl
dall

Deafblind DU

fyddar a

Pecyn gwybodaeth a hwbiau gwybodaeth
gyhoeddus ar gyfer pobl fyddar a dall gan
gynnwys amodau, gwybodaeth a chysylltiadau

£5,647.00

£8,922.30

Centre of Sign Sight Sound

Sgwrs am Bywyd

Digwyddiadau ymwybyddiaeth a hyfforddiant,
gan gynnwys cymorth cyntaf iechyd meddwl,
iechyd a lles, ailgylchu, bioamrywiaeth a
holocost

Escape Artists

Bywydd Llonydd

Gweithdy artistiaid 12 mis ar gyfer pobl sy'n
dioddef â phrofedigaeth.

£5,000.00

Clwb Rotari Llandrillo yn Rhos

Prosiect Adnewyddu Coeden Goleuadau

Amnewid goleuadau presennol ar y goeden
gyda goleuadau LED newydd a system reoli ac
arwyddion newydd

£6,490.40

Clwb Rygbi Bae Colwyn

Goleuadau hyfforddiant (rhan o brosiect
canmlwyddiant 3 blynedd)

Goleuadau LED hyfforddi newydd

£5,000.00

Wasanaeth Cymunedol Cyngor ar Arian

Cyfraniad tuag at un swydd rhan amser am dair
blynedd sy'n darparu cefnogaeth i bobl mewn /
neu sydd mewn perygl o dlodi bwyd.

£9,360.00

Gweithredu cymunedol Abergele
(ITACA)
Canfolfan Gymunedol
Colwyn Uchaf
Crest Co-operative

Bae

Paneli PV solar newydd i'r ganolfan
gymunedol
Offer hyfforddi TG

Cyfraniad tuag at 33 x 300w baneli PV solar ar
gyfer canolfan gymunedol
Cyfraniad tuag at gliniadur hyfforddi, sgrîn a
pherifferolion i hyfforddi staff a gwirfoddolwyr ar
y safle

Havan o Oleuni

Gweithiwr datblygu rhan amser

Costau cyflog 12 mis gweithiwr datblygu i godi
ymwybyddiaeth yn yr ysgol o gaethwasiaeth
fodern

River and Sea Sense

Menter diogelwch dŵr 12 mis

Cyfraniad tuag at menter godi ymwybyddiaeth
ddiogelwch dwr i bobl ifanc i ysgolion lleol

£7,842.00
£651.57

£6,760.00

£5,996.99

Alabare

Prosiect Cegin Maes (uned arlwyo symudol)

Cyfraniad tuag at cerbyd ail-law ac ôl-gerbyd

£4,000.00

Gymnasteg Grays

Boeler newydd yn yr adeilad gampfa

Boeler newydd yn yr adeilad gampfa

£5,839.20

Cymdeithas Chwaraeon Mochdre

Hinswleiddio nenfwd newydd a goleuadau
LED

Gosod teils hinswleiddio crog / acwstig a gosod
system goleuadau LED newydd gan gynnwys
cael gwared ar oleuadau sy'n eisioes yn bodoli

£4,860.00

Clwb nofio amatur Bae Colwyn

Blociau cychwyn i'r pwll nofio

Cyfraniad tuag at 5 flociau deifio trackstart

£1,334.00

Cyngor Tref Bae Colwyn

Ailosod cloc coffa Andrew Frazer

Cyfraniad tuag at ailosod cloc y dref

£4,000.00

Vision Support

Uned symudol gwasanaeth gwybodaeth
cymunedol

Cyfraniad tuag at uned symudol i ddarparu
gwasanaeth gwybodaeth cymunedol ar gyfer
rhai nam ar olwg yng Ngogledd Cymru

£3,000.00

Siop Cyngor ar Fudd Daliadau

Budd-daliadau i bobl o oedran pensiwn

Ymestyn y sesiynau galw i mewn ar gyfer
cyngor budd-daliadau i'r ardaloeedd
gwastadeddau Rhyl

£9,504.00

Sgowtiaid Cylch Conwy

Prynu bws mini 16 sedd

Cyfraniad tuag at fws mini newydd 16 sedd

£3,000.00

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Cyfraniad tuag at gyflawni ymwybyddiaeth
addysg gymunedol gwrth-hiliaeth mewn
ysgolion, gan gynnwys hyfforddi athrawon a
gweithdai i disgyblion

£5,880.00

Gwaith adnewyddu mewnol

Toiledau a drysau ffrynt i'r Anabl gydag
agoriadau anabl yn 20 Station Road, Bae
Colwyn

£10,000.00

Prosiect goleuadau canolfan hamdden

Tynnu a disodli goleuadau presennol ac osod
goleuadau LED newydd i'r brif neuadd a'r
ardaloedd chwaraeon dan do

£10,000.00

Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Antioch Gogledd Cymru

Cymdeithas Chwaraeon a Hamdden
Bae Cinmel a Thywyn

Homestart Conwy

Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cynorthwyol

Costau cyflog rhan amser 12 mis ar gyfer
swydd Cydlynydd Gwirfoddolwyr Cynorthwyol

£9,825.20

Eglwys Sant Cynbryd, Llanddulas

Addasiadau mewnol i'r Eglwys

Cyfraniad tuag at gyfleusterau cegin newydd a
thoiledau i'r anabl

£5,185.00

CYFANSWM

£196,632.96

