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Dychwelyd ceisiadau 

 
Yr amser cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 5pm ddydd Llun 25 Ionawr 2016 fan bellaf.  
 
Byddwn yn cadarnhau erbyn dydd Gwener 12 Chwefror 2016 pa gynigion i'r Gronfa Sbarduno fydd 
yn derbyn cyllid. Gallwn ofyn am gwrdd gyda'r cysylltiadau allweddol i drafod cynigion cyn y dyddiad 
hwn.  Os na chlywsoch gennym erbyn y dyddiad hwn, gofynnir i chi  dybio y bu'ch cais yn 
aflwyddiannus. 
 
Dylid anfon cynigion at Rhian Hutchings, Rheolwr Partneriaeth ArtWorks Cymru yn  
rhianhutchings@outlook.com  
 
Mae mwy o wybodeath ar ArtWorks Cymru ar ein gwefan www.artworks.cymru 
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1. CEFNDIR A CHYD-DESTUN 
 

Ar ôl 3 blynedd o ymchwil a ariannwyd gan Sefydliad Paul Hamlyn fel rhan o'u Cynllun Arbennig 

ArtWorks, mae ArtWorks Cymru yn awr yn dymuno sicrhau model cynaliadwy i Gymru fydd yn 

adeiladu ar y dysgu a sicrhau y manteisir i'r eithaf ar enillion y rhaglen a'r asedau a chynnal yr effaith 

ar gefnogaeth i artistiaid.  

Mae ArtWorks Cymru yn dymuno defnyddio brand a gwybodaeth ArtWorks i greu rhaglen wedi'i 

sefydlu o ddigwyddiadau ar gyfer Cymru a'i hartistiaid a gynlluniwyd i adeiladu nerth a hyder yn y 

sector celfyddydau cyfranogol, a chryfhau'r ecosystem cyfranogi. 

Bydd ArtWorks Cymru yn adeiladu ar ein gwaith hyd yma i ddatblygu ymhellach gymuned ymarfer ar 

draws Cymru sydd ag ymroddiad i ddysgu a rhannu. Bydd y gymuned yma'n ymuno ar draws dulliau 

celf ac ar draws sectorau, gan ddod ag Addysg Bellach ac Addysg Uwch, artistiaid ar eu liwt eu 

hunain, sefydliadau a chomisiynwyr ynghyd. Yn y ffordd yma, nod Artworks Cymru yw newid y sgwrs, 

cryfhau'r sector a chodi proffil ac ansawdd profiad cyfranogiad yn y celfyddydau. 

Wrth i ni symud ymlaen o'r cyfnod ymchwil, mae ArtWorks Cymru wedi dynodi rhai egwyddorion 

allweddol fydd yn sylfaen i'n gwaith yn y dyfodol: 

1. Trosglwyddo i'r sector - meithrin a sefydlu arfer gorau 

2. Adeiladu ar ddysgu ArtWorks - defnyddio'r hyn a wyddom fel llwyfan i dyfu ohono 

3. Canoli ar yr artist - galluogi ymarferwyr i arwain a diffinio’r dyfodol 

4. Cysylltu Cymru gyda'r sector ehangach yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol - cymryd ein 

lle mewn sgwrs ehangach 

 

Mae'r sefydliadau a'r artistiaid dilynol yn rhan o bartneriaeth ArtWorks Cymru: 

Arts Active, Arts Alive, Artis Community, Arts Connection, Ballet Cymru, Bethan Marlow, Celfyddydau 

Gwirfoddol Cymru, Cerddoriaeth  Gymunedol Cymru, Celf ar y Blaen, Cofis Bach, Dawns Powys, 

Engage Cymru, Ffilm Cymru Wales, Forget-Me-Not Productions,  Llenyddiaeth Cymru, Mess up the 

Mess, National Theatre Wales, Nofit State Circus,  Opera Cenedlaethol Cymru, PRiA Arts, Sherman 

Cymru, Theatr Ffynnon, Theatr Genedlaethol Cymru, Valleys Arts, Youth of Creative Arts.  

 

Cafodd strwythur rheoli'r bartneriaeth ei greu i alluogi partneriaid i yrru gweithgaredd a chymryd 

perchnogaeth o ArtWorks Cymru. 

 Bydd y partner rheoli (Opera Cenedlaethol Cymru) yn weinyddydd grantiau a bydd yn 
cyhoeddi unrhyw gontractau am wasanaethau sydd eu hangen. 

 Penodir grŵp arweinyddiaeth o'r bartneriaeth fydd yn cynnwys 6 partner, a bydd yn 
goruchwylio'r rheolwr partneriaeth a'r holl weithgaredd ac adroddiadau. 

 Mae rheolwr y bartneriaeth yn rôl ar ei liwt ei hun a benodir gan y bartneriaeth. 

 Caiff grwpiau gorchwyl eu creu i gynnal darnau penodol o waith e.e. eiriolaeth ar lefel 
Llywodraeth Cymru. 
 

Bydd Rheolwr y Bartneriaeth yn gweithio gyda'r Partner Ymchwil i sicrhau y caiff yr ymchwil a'r 

gwerthusiad ei gyflenwi'n llyfn. 

 

 



 

 

Y gweithgaredd a gynlluniwyd dros y prosiect dwy flynedd yw: 

 

1. Pump Grŵp Dysgu Cymheiriaid yn canolbwyntio ar wahanol gyd-destunau 

2. Cronfa sbarduno ar gyfer ymarfer newydd yn canolbwyntio ar ystod o faterion a ddynodwyd 

drwy ymchwil ArtWorks, e.e. lleoliadau, cysylltiadau gyda chomisiynwyr y tu allan i'r 

celfyddydau 

3. Cynnig datblygiad proffesiynol parhaus cydlynol ar draws Cymru gan adeiladu ar 

ddigwyddiadau presennol a gweithio gyda'r cyrff cenedlaethol 

4. Cynhadledd yn 2016 dan arweiniad y sector 

5. Ymchwil ar y cyd gyda phartner Addysg Uwch 

 

Ariennir ArtWorks Cymru gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Sefydliad Paul Hamlyn. 

 

2. BRIFF CRONFA SBARDUNO 2 
 

Mae ArtWorks Cymru yn awr yn gwahodd artistiaid, cyrff a sefydliadau addysg bellach ac addysg 

uwch i gyflwyno cynigion fydd yn rhannu ac adeiladu ar arfer da, ac a allai ysgogi datrysiadau 

gweithio newydd a all 'newid y sgwrs' am gelfyddydau cyfranogol yng Nghymru. 

Yr hyn yr edrychwn amdano: 

Rydym eisiau ysgogi partneriaethau newydd a phresennol i gydweithio i ymchwilio rhai o'r materion 

allweddol sy'n ganolog i raglen ArtWorks Cymru a byddai gennym ddiddordeb derbyn cynigion yn 

ymwneud â datblygu: 

 ymarfer rhwng comisiynwyr tu allan i'r celfyddydau ac artistiaid 

 cysylltiadau rhwng artistiaid, sefydliadau celfyddydol ac addysg bellach ac addysg uwch 

 rhannu ymarfer rhwng gwahanol ddulliau celf, camau gyrfa neu gyd-destunau 

 dulliau digidol ar gyfer tyfu cymuned ymarfer yng Nghymru 

Dylai'r rhai sy'n derbyn cyllid o'r Gronfa Sbarduno fod ag ymrwymiad i ddysgu gweithredu ac 

ymchwil seiliedig ar ymholiad, a pharodrwydd i gymryd rhan lawn mewn cymuned ymarfer fydd yn 

helpu i ddylanwadu ar arfer ehangach yng Nghymru. Dylid gweld cynigion i'r Gronfa Sbarduno fel y 

cyfle cyntaf i roi cynnig ar syniadau a all fynd yn ei flaen i geisio cyllid pellach i ddatblygu'n llawn. 

Canllawiau Cyffredinol 

 Dylai prosiectau Cronfa Sbarduno gael eu rhedeg gan bartneriaeth yn seiliedig yng Nghymru 

gydag o leiaf 80% o'r cyfranogwyr cysylltiedig yn gweithio yng Nghymru. 

 Dylid enwi un cyswllt allweddol fel y cyswllt ar gyfer ArtWorks Cymru ar gyfer pob Cronfa 

Sbarduno a bydd y cyswllt yma'n gyfrifol am gydlynu a hwyluso'r prosiect. 

 Gall prosiectau Cronfa Sbarduno gael eu rhedeg gan artist, sefydliad celf neu sefydliad 

addysg. 

 



 

 

Proses Gais 

Ni ddylai cynigion fod yn hirach na 2000 o eiriau ac mae'n rhaid iddynt gynnwys y dilynol: 

 Y Partneriaid: Enw a manylion cyswllt y partner arweiniol a rhestr o bartneriaid eraill 

 Nodau ac amcanion y prosiect a disgrifiad o resymeg y prosiect - pam y dymunwch 

ymchwilio'r mater neu'r dull gweithio neilltuol yma 

 Amserlen a methodoleg y prosiect 

 Deilliannau/allbynnau posibl y prosiect 

 Disgrifiad byr o sut mae'r prosiect yn ymwneud â nodau cyffredinol ArtWorks Cymru 

 Amlinelliad o gostau'r prosiect a'r hyn y gofynnwch  i ArtWorks Cymru ei gefnogi 

 Llythyrau cefnogi gan unrhyw bartneriaid sy'n gysylltiedig â'ch cynnig. 

Gofynion ar gyfer pawb sy'n derbyn cyllid Cronfa Sbarduno 

 Bydd angen i'r sawl sy'n derbyn cyllid Cronfa Sbardun gymryd rhan yn ymchwil a gwerthuso 

ArtWorks Cymru fel sy'n ofynnol dros gyfnod y rhaglen. Bydd angen i gyswllt allweddol pob 

prosiect Cronfa Sbarduno wneud yn siŵr y dosberthir yr holl wybodaeth casglu data ac 

arolygon i gyfranogwyr a'u dychwelyd i ArtWorks Cymru. 

 Caiff prosiectau Cronfa Sbarduno eu gwneud yn astudiaeth achos digidol a ddangosir drwy 

sianeli cyfryngau ArtWorks Cymru, a bydd hyn yn cynnwys ffilmio cyfweliadau gyda 

phartneriaid a rhai sesiynau prosiect. 

 Gofynnir i'r sawl sy'n derbyn cyllid Cronfa Sbarduno roi cyflwyniad yng nghynhadledd 

ArtWorks Cymru ym mis Tachwedd 2016. 

 Bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n derbyn cyllid Cronfa Sbarduno roi amserlen prosiect i ArtWorks 

Cymru i alluogi ymweliadau gan y timau gwerthuso a digidol. 

 Bydd yn ofynnol i'r sawl sy'n derbyn cyllid Cronfa Sbarduno gydnabod cefnogaeth ArtWorks 

Cymru a chyllidwyr cysylltiedig yn yr holl ddeunyddiau print, cyhoeddiadau, datganiadau i'r 

wasg a deunyddiau eraill fel sy'n briodol. 

3. AMSERLEN 
 

Amserlen Gweithgaredd 

8 Rhagfyr 2015  Cyhoeddi briff ar gyfer Cronfa Sbarduno 2 

25 Ionawr 2016 
22 Chwefror 2016 

 

 Dyddiad cau cynigion ar gyfer y Gronfa Sbarduno 

 Cadarnhau'r prosiectau fydd yn derbyn cyllid Cronfa 
Sbarduno 

Mawrth 2016 -  
Hydref 2016 

 Cynnal prosiectau Cronfa Sbarduno  2 

Tachwedd 2016  Cynhadledd ArtWorks Cymru, yn cynnwys cyflwyniadau 
Cronfa Sbarduno 

Rhagfyr   2016  Cwblhau Adroddiad Gwerthuso ac astudiaethau achos Cronfa 
Sbarduno  2 

 



 

 

CYLLIDEB 

Bydd y sawl sy'n derbyn cyllid o'r Gronfa Sbarduno yn gyfrifol i Reolwr Partneriaeth ArtWorks Cymru, 

fydd yn rhoi adroddiad ar yr holl weithgaredd i'r Grŵp Arweinyddiaeth. Bydd ArtWorks Cymru yn 

creu a chyhoeddi llythyr cytundeb. 

Cyllideb: Gall y gyllideb ar gyfer pob prosiect Cronfa Sbarduno fod rhwng £2500 a £3000  

Cyfnod:  Gwneir taliadau mewn dau randaliad gyda'r targedau dilynol: 

  Taliad  1 – Llofnodi a dychwelyd contract 

 

Anogwn chi i geisio cefnogaeth mewn nwyddau lle'n bethnasol. 

 

I gael trafodaeth anffurfiol am y briff cysylltwch â Rhian Hutchings, Rheolwr Partneriaeth ArtWorks 

Cymru ar rhianhutchings@outlook.com  / 07966 450299 os gwelwch yn dda. 

 

 

 


