
Cwestiynau Cyffredin 

Am ba hyd fydd yr arian ar gael? 

Bydd ein rhaglenni arweinyddiaeth yn cael eu hariannu'n llawn i bawb sy'n cofrestru ar un o'r rhaglenni 
arweinyddiaeth fydd yn dechrau cyn 31 Awst 2021. Rhaid bodloni meini prawf cymhwyso (isod). 

Ydw i'n gymwys?  

Rhaid bodloni dau faen prawf cymhwyso ar gyfer y rhaglen wedi'i hariannu'n llawn: 

Ardal Cydgyfeirio – Byddwch yn gymwys am yr arian hwn os ydych yn byw neu'n gweithio yn un o'r 
ardaloedd cydgyfeirio canlynol: 

• Ynys Môn
• Conwy
• Sir Ddinbych
• Gwynedd
• Ceredigion
• Sir Gâr
• Abertawe
• Castell-nedd Port Talbot
• Pen-y-bont ar Ogwr
• Rhondda Cynon Taf
• Sir Benfro
• Merthyr Tudful
• Caerffili
• Blaenau Gwent
• Torfaen

Arian de minimis – Byddwch yn gymwys am yr arian hwn os na fyddwch wedi derbyn dros €200,000 o 
arian de minimis dros dair blwyddyn ariannol. 

Beth yw De Minimis?  
Gall awdurdodau cyhoeddus ddefnyddio'r rheol de minimis i ddyfarnu symiau bach o arian cymorth i un 
busnes ar gyfer ystod eang o bwrpasau. 

Sut alla i wybod faint o arian de minimis a gefais?  

Rydym eisiau gwneud y broses gais mor hawdd â phosib. Felly, unwaith y byddwch wedi cofrestru ar 
gyfer y rhaglen byddwch yn derbyn e-bost yn cynnwys llythyr yn egluro mwy am arian de minimis a 
ffurflen y bydd angen ei llenwi i ddangos faint o arian cymorth a gawsoch. Dylech restru'r holl arian a 



gawsoch ar y ffurflen hon a bydd ein Rheolwr Cyllid yna'n asesu eich rhestr i benderfynu a ydych yn 
gymwys. 

Rwy'n unig fasnachwr. Ydw i'n gymwys?  

Ydych. Mae'r arian ar gael i fusnesau o bob maint cyn belled â'u bod yn bodloni'r meini prawf cymhwyso 
o ran lleoliad ac arian de minimis.

Rwyf ar ffyrlo ar hyn o bryd. Alla i wneud cais? 

Gallwch. Gall gweithwyr ar ffyrlo gymryd rhan yn yr hyfforddiant cyn belled nad yw'r gweithiwr, drwy 
dderbyn yr hyfforddiant, yn darparu gwasanaeth i na'n cynhyrchu refeniw dros neu ar ran eu busnes neu 
fusnes cysylltiedig.  

A roddir blaenoriaeth i fusnesau nad ydynt wedi mynychu rhaglen ION o'r blaen? 

Na. Asesir y ceisiadau ar sail derbyn y cyntaf i'r felin. 

Oherwydd yr argyfwng coronafeirws presennol, sut fydd y sesiynau'n cael eu darparu? 

Oherwydd y coronafeirws, rydym wedi addasu ein dull o ddarparu a byddwn yn cyflwyno'r sesiynau 
drwy ddull mwy cyfunol. I ddechrau bwriedir darparu'r sesiynau ar-lein drwy Zoom/Teams, ac fel a phan 
fydd cyfyngiadau'r llywodraeth ar gyfer cyfarfodydd grŵp yn newid, gobeithiwn gynnal rhai sesiynau 
dysgu wyneb yn wyneb tuag at ddiwedd pob cohort. Bydd y nifer ar bob rhaglen yn cael ei gapio i 
sicrhau y gallwn ddarparu rhaglen ar-lein sy'n apelio at bobl.  

A gyfyngir faint o gynrychiolwyr o bob busnes sy'n gallu mynychu pob rhaglen? 

Nag oes, ni chyfyngir ar faint o unigolion o un busnes sy'n gallu gwneud cais. Fodd bynnag, os oes nifer 
fawr o unigolion o un busnes sydd â diddordeb mewn mynychu, dylech gysylltu â'r tîm ION Leadership 
drwy e-bostio ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk a gallwn drafod cynnal 
rhaglen bwrpasol ar gyfer eich busnes chi.  

Beth os oes atebion heb eu hateb gennyf? 

Mae hon yn ddogfen hyblyg a byddwn yn ychwanegu cwestiynau newydd fel y maen nhw'n codi. Felly os 
oes gennych gwestiwn sydd heb ei ateb uchod, rhowch wybod i ni drwy e-bostio 
ionleadership@swansea.ac.uk neu ionleadership@bangor.ac.uk a byddwn yn cysylltu gyda chi cyn 
gynted ag y gallwn.

Rwyf wedi derbyn Cyllid Grant Busnes Bach gwerth £10,000 a Lwfans Cyflogaeth gwerth £4,000. A yw 
hyn yn cyfrif fel cymorth de minimus? 
Ydy, mae hwn yn gymorth de minimus a dylid ei gynnwys yn y Datganiad o Gymorth De Minimus a 
dderbyniwyd.   
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