Cyf. y Prosiect:
____/____

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Adfywio a Chynllunio

RHAGLEN CYMORTH AR GYFER
MENTRAU
DATGANIAD O DDIDDORDEB

Anfonwch y ffurflen yn ôl i:
Adfywio a Chynllunio
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Tŷ Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU

adfywio@rctcbc.gov.uk
 01443 495169

Mae’r ffurflen hon yn cael ei defnyddio i asesu eich hawl cyffredinol i fanteisio ar y
Rhaglen Cymorth ar gyfer Mentrau.
Caniateir cyflwyno’r ffurflen mynegi diddordeb yn Gymraeg ac ni fydd unrhyw gais a
gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.
Dydy cymeradwyo’r ffurflen hon ddim yn cynrychioli cynnig ffurfiol o gyllid grant.
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Gwybodaeth am yr ymgeisydd
Enw’r fenter:

Enw'r
Person
Cyswllt:

Cyfeiriad y
busnes:

Cyfeiriad
Cartref:

Ffôn:

E-bost:

Gwefan:
O ble fydd eich busnes yn gweithredu?
Eiddo masnachol

Cartref

Os ydych chi wedi ateb 'eiddo masnachol', ydych chi'n:
Prydlesu'r eiddo

Perchen ar yr eiddo

Gweithgaredd y
fenter:
Cyfanswm nifer y
gweithwyr:
Trosiant blynyddol:

Amser
llawn:

Rhan amser:

£

Pryd dechreuoch chi fasnachu / pryd ydych chi'n bwriadu dechrau
masnachu?

Oes gennych chi gynllun busnes?

Oes gennych chi gyfansoddiad? (Mentrau Cymdeithasol yn unig)
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Manylion y Prosiect
Eitem

Cost
£
£
£

Nodwch bob
eitem yr hoffech
chi gael cymorth
grant ar ei chyfer
a’i chost.

£
£
£
£
£
£
CYFANSWM

£

Dyddiad dechrau arfaethedig y cynllun:
Nifer y swyddi fydd yn cael eu creu o ganlyniad uniongyrchol i’r grant:
Nifer y swyddi fydd yn cael eu diogelu o ganlyniad uniongyrchol i’r grant:
Mae modd i'r grant dalu am hyd at 40% o gostau cymwys, o ble mae cyllid ychwanegol ar
gyfer y prosiect yn dod?

Sut clywsoch chi am Raglen Cymorth ar gyfer Mentrau?

Cymorth arall
Ydych chi’n derbyn cyngor gan sefydliad cymorth ar gyfer mentrau arall?
YDW

Pa sefydliad(au)?:

NAC YDW
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Diogelu Data a Datganiad
Diogelu Data

O dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (GDPR 2018), rydych chi wedi rhoi eich caniatâd i'r
Cyngor brosesu eich data i asesu eich cymhwyster ar gyfer Rhaglen Cymorth ar gyfer
Mentrau.
Trwy lofnodi'r ffurflen yma mae'r ymgeisydd yn cytuno i ni gysylltu ag adrannau eraill y
Cyngor megis Cyfraddau Busnes, Cyfraddau Domestig, Trwyddedu, Gorfodi a Chynllunio.
Fyddwn ni ddim yn rhoi gwybodaeth amdanoch chi i unrhyw un arall, a fyddwn ni ddim yn
defnyddio gwybodaeth amdanoch at ddibenion eraill heb eich caniatâd, oni bai ei fod yn
ofynnol yn ôl y gyfraith i wneud hynny.
Rwy'n deall bod dyletswydd ar y Cyngor i ddiogelu cronfeydd y cyhoedd mae'n eu
gweinyddu. Yn hyn o beth, efallai y bydd yn defnyddio'r wybodaeth rydych chi wedi'i rhoi i
ganfod ac atal twyll. Efallai y bydd hefyd yn rhannu'r wybodaeth yma gydag adrannau
eraill Cyngor RhCT / cyrff eraill sy’n gweinyddu cronfeydd y cyhoedd at y dibenion yma yn
unig.
Am ragor o wybodaeth am bolisi preifatrwydd
http://www.rctcbc.gov.uk/CY/Help/PrivacyStatement.aspx

y

Cyngor,

ewch

i:

Datganiad

Rwy'n datgan bod yr wybodaeth rydw i wedi'i rhoi yn y ffurflen yma yn gywir hyd y gwn i.

Llofnod:

Dyddiad:

Swydd yn y cwmni:

Marchnata
Hoffech chi ragor o wybodaeth drwy e-bost? Ticiwch y bocsys isod i roi gwybod i ni eich
bod chi'n caniatáu i ni wneud hyn.
1. Gwybodaeth am ein Gwasanaethau Busnes a Gwasanaethau Cymorth i Fusnesau
eraill
2. Gwasanaethau eraill y Cyngor
Mae modd i chi newid eich dewisiadau cysylltu ar unrhyw adeg trwy ddefnyddio'r dolenni
dad-tanysgrifio sydd ar ein negeseuon e-bost.

ESP EOI 04.09.17

