Cronfa Arloesi Sioeau Amaethyddol

Gwybodaeth am yr Ymgeisydd:

Gwybodaeth am y Digwyddiad:

Enw’r Cyswllt:

Enw’r Digwyddiad:

Swydd o fewn y sefydliad:

Dyddiad Arferol y digwyddiad:

E-bost cysylltu:

Dyddiad nesaf y digwyddiad:

Rhif cysylltu:

Cyfartaledd niferoedd mynychwyr blynyddol:

Cyfeiriad Gohebu:
Ticiwch y categorïau priodol ar gyfer eich prosiect:
Categori 1

Arloesi trwy’r pandemig
Categori 2

Arloesi o fewn y “normal newydd”
Cod Post:

Categori 3

Arloesi sy’n annog cydweithredu

Cyfanswm cost y prosiect:

Dadansoddiad o’r costau fesul eitem:

Ticiwch os yw hwn yn gais ar y cyd â sioe arall/sioeau eraill:
(Os ydych yn cydweithredu â sioe arall/sioeau eraill rhowch eu manylion ar daflen B, os gwelwch yn dda rhaid i chi gynnwys y manylion gofynnol ar gyfer pob sioe sy'n cydweithredu â'r cais hwn).

Rhowch drosolwg byr o’r prosiect os gwelwch yn dda: (75 gair ar y mwyaf)

Dywedwch wrthym am y prosiect yn fwy manwl, yn cynnwys sut y mae’n berthnasol i nod/feini prawf y
gronfa ac ar gyfer beth y mae angen yr arian, yn benodol: (500 gair ar y mwyaf).

Disgrifiwch sut fydd y prosiect yn helpu’ch sioe/au i ddangos arloesedd: (400 gair ar y mwyaf).

Sut ydych wedi sicrhau bod y costau a nodwyd ar gyfer y prosiect yn cefnogi gwerth am arian a sicrhau eu
bod yn ddefnydd mwyaf priodol o adnoddau: (200 gair ar y mwyaf).
Os oes gennych unrhyw wybodaeth gefnogol bellach megis dyfynbrisiau neu amcanbrisiau ayb, gofynnwn
ichi eu cynnwys a’u hanfon i mewn gyda’ch cais os gwelwch yn dda

Taflen B
Rhowch fanylion y sefydliadau digwyddiadau eraill sydd â rhan yn y prosiect:
Gwybodaeth am yr Ymgeisydd

Gwybodaeth am y Digwyddiad:

Enw’r Cyswllt:

Enw’r Digwyddiad:

Swydd o fewn y sefydliad:

Dyddiad Arferol y digwyddiad:

E-bost cysylltu:

Dyddiad y digwyddiad yn y dyfodol:

Rhif cysylltu:

Cyfartaledd niferoedd mynychwyr blynyddol:

Gwybodaeth am yr Ymgeisydd:

Gwybodaeth am y Digwyddiad:

Enw’r Cyswllt:

Enw’r Digwyddiad:

Swydd o fewn y sefydliad:

Dyddiad Arferol y digwyddiad:

E-bost cysylltu:

Dyddiad y digwyddiad yn y dyfodol:

Rhif cysylltu:

Cyfartaledd niferoedd mynychwyr blynyddol:

Eglurwch ba gyfranogiad fydd gan bob un o’r sefydliadau yn y prosiect: (400 gair ar y mwyaf)

Eglurwch sut fydd y gweithio cydweithredol o fudd i’ch sioe / sefydliad: (400 gair ar y mwyaf)

