Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Ymgynghoriad ar Grantiau Adfywio
Mae'r Cyngor yn gofyn am eich barn ar gynigion i gyfuno nifer o raglenni grant
y mae'r Cyngor yn eu rhedeg yn Gronfa Fenter Caerffili sy'n canolbwyntio ar
ddatblygu twf busnes a chreu cyfleoedd cyflogaeth. A fyddech cystal â
chymryd ychydig funudau i fynegi eich barn drwy gwblhau'r arolwg byr isod.
Mae gennych nifer o hawliau mewn perthynas â’r wybodaeth, gan gynnwys yr hawl i gael
mynediad i’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch a’r hawl i gyflwyno cwyn os ydych
chi’n anfodlon â’r ffordd y prosesir eich gwybodaeth. Am ragor o wybodaeth am sut
rydym yn prosesu’ch gwybodaeth a’ch hawliau, dilynwch y ddolen hon:
https://www.caerphilly.gov.uk/CaerphillyDocs/FOI/PrivacyNotices/Privacy-NoticeConsultations-Surveys-cy.aspx
Rwy'n cwblhau'r arolwg hwn fel (Dewiswch bob un sy'n berthnasol):
Unig Fasnachwr

Menter Gymdeithasol

Cwmni Cyfyngedig

Sefydliad y Sector Gwirfoddol

Partneriaeth

Arall (rhowch fanylion)

Ydy'ch sefydliad / busnes wedi derbyn grant o'r blaen gan un neu fwy o'r rhaglenni grant
presennol? (Dewiswch bob un sy'n berthnasol)
Grant Dechrau Busnes Caerffili

Cronfa Adfywio Cymunedol

Grant Datblygu Busnes

Cronfa Budd Cymunedol Oakdale

Grant Gwelliant Masnachol

Cynigir y bydd y cynllun grant newydd yn canolbwyntio ar ddatblygu twf busnes a
chyfleoedd cyflogaeth ar gyfer y fwrdeistref. Ydych chi'n cytuno neu'n anghytuno gyda'r
ffocws ar:
Cytuno'n Gryf

Busnesau newydd ym mhob sector (llai
na 12 mis yn masnachu)
Eiddo masnachol canol tref wedi'i
danddefnyddio / gwag
Busnesau bach a chanolig
Grwpiau Cymunedol neu Fentrau
Cymdeithasol Sefydledig
Llenwi gwagleoedd penodol yn y
gadwyn gyflenwi fel y nodwyd gan
Gaffael CBSC
Prosiectau sy'n helpu i greu neu
ddiogelu swyddi – yn cyfrannu at Nodau
Llesiant y Cyngor

Cytuno

Anghytuno

Anghytuno'n
Gryf

Ddim yn
gwybod

Rhowch resymau dros eich ateb.

Ar ôl darllen y prif ffocws ar gyfer y cynllun grant newydd arfaethedig, a fyddech chi'n
gwneud cais am y gronfa newydd?
Byddwn

Na fyddwn

Efallai

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod mwy, rhowch eich manylion cyswllt
isod.
Enw:
Cyfeiriad:
Cyfeiriad Ebost:

Os ydych yn teimlo bod eich ymateb i'r arolwg hwn wedi'i ddylanwadu (yn gadarnhaol
neu'n negyddol) oherwydd unrhyw un o'r canlynol: eich tarddiad ethnig, rhyw, oed,
statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, anabledd, ailbennu rhywedd, cred neu ddiffyg
cred, defnydd o'r iaith Gymraeg, Iaith Arwyddion Prydain neu ieithoedd eraill,
cenedligrwydd neu gyfrifoldeb dros ddibynyddion, rhowch fanylion isod.

Diolch i chi am gymryd yr amser i lenwi'r holiadur hwn.
Dychwelwch y ffurflen hon i Claire Vokes, Cymorth Busnes ac Ariannu, Cyngor
Bwrdeistref Sirol Caerffili, Parc Tredomen, Ystrad Mynach CF82 7WF erbyn 13 Mai
2019.

