Ffurflen Cais am Grant Cymdeithasau Gwyrdd
Hoffech chi gynnal digwyddiad sy'n hyrwyddo cynaliadwyedd, lles, amrywiaeth fiolegol neu
ymddygiad amgylcheddol gyfrifol, ond mae diffyg cyllid gennych? Ym mlwyddyn academaidd
20/21, gall Cymdeithasau Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe gyflwyno cais am hyd at £100
gan y Grant Cymdeithasau Gwyrdd, i helpu tuag at weithgareddau a ddarperir gan adran
Cynaliadwyedd y Brifysgol.

Enw'r Gymdeithas:

Nodwch eich ymgyrch/digwyddiad rydych am ei gynnal, gan gynnwys:dyddiad, lleoliad,
nifer y bobl rydych yn gobeithio fydd yn dod a sut mae'n ymwneud â chynaliadwyedd/yr
amgylchedd

Sut byddwch chi'n annog aelodau'r gymdeithas a myfyrwyr i ddod neu i gymryd rhan?Sut
byddwch yn marchnata'r digwyddiad?

Faint o arian rydych yn cyflwyno cais amdano? At ba ddiben caiff hwn ei ddefnyddio?
(Amcangyfrifwch gyfanswm y digwyddiad/ymgyrch gyfan)

Unrhyw wybodaeth arall rydych am ei hychwanegu i gefnogi'r cais
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Llofnod:

Dyddiad:

Nodiadau Grant Cymdeithasau Gwyrdd

Cyflwyno eich Cais
Unwaith rydych wedi cwblhau'r ffurflen, e-bostiwch hi i sustainability@abertawe.ac.uk erbyn 31
Awst 2021
Bydd panel sy'n cynnwys aelodau o'r tîm Cynaliadwyedd, y Cymdeithasau a'r Swyddog
Gwasanaethau a Swyddog yr Amgylchedd yn cwrdd i ystyried ceisiadau. Byddwn yn rhoi gwybod i
chi am ein penderfyniad drwy ymateb i e-bost y cais. Os ydych yn llwyddiannus, caiff yr arian ei
drosglwyddo i gyfrif banc Undeb y Myfyrwyr er mwyn i chi ei gyrchu.

Gwario eich cyllid
Rhaid i chi wario'r arian ar y diben a nodwyd ar eich ffurflen gais o fewn mis ar ôl cael eich
hysbysu am y penderfyniad ariannu. Os nad ydych yn gwneud hyn, caiff yr arian ei dynnu'n ôl.
Os bydd newid cynllun ac rydych am ei wario ar ddigwyddiadau eraill, rhaid i chi gyflwyno cais
arall.
Gofynion
Rhaid i'r holl gyhoeddusrwydd a deunydd hyrwyddo gydnabod cefnogaeth Adran Cynaliadwyedd
Prifysgol Abertawe drwy gynnwys y logo (isod). Yn dilyn y digwyddiad, rhaid cyflwyno adroddiad
byr 150 o eiriau a lluniau a dylid eu e-bostio i sustainability@abertawe.ac.uk o fewn 4 wythnos ar
ôl y digwyddiad.
Logo Cynaliadwyedd a Lles Prifysgol Abertawe (i'w ddefnyddio ar yr holl gyhoeddusrwydd)
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