
 

          

           

 

 

Cyngor i Ymgeiswyr  29.01.2021 

 

Agorodd ceisiadau i’r Ulrike Michal Foundation for the Arts am grantiau craidd a grantiau 

myfyrwyr ar 11eg Ionawr 2021. 

 

Mae’r Sefydliad yn gofyn i bob ymgeisydd ystyried y canlynol: 

 Ni all yr Ymddiriedolwyr dderbyn unrhyw gais nad yw’n cynnwys ffurflen gais swyddogol 

wedi’i llenwi (*) 

 Oherwydd y rheoliadau COVID-19, mae’n well gan yr Ymddiriedolwyr dderbyn holl geisi-

adau ar ffurf ddigidol yn hytrach nag fel copi caled. 

 Cofiwch ddilyn y cyngor yn y canllawiau sydd ar gael ar wefan y sefydliad  

 Nid yw’r Ymddiriedolwyr mewn sefyllfa i gynnig unrhyw gyngor ychwanegol i ddarpar 

ymgeiswyr 

 Bydd canfasio’n arwain at farnu cais yn anghymwys i’w ystyried. 

(* mae modd gwneud trefniadau gwahanol ar gyfer ymgeiswyr gyda nam difrifol ar y golwg) 

 

Dyddiadau Cau – gwelwch y dudalen nesa. 

 

Mae’r Ymddiriedolwyr yn cadw’r hawl i newid y dyddiadau hyn os bydd y rheoliadau COVID-19 

yn gofyn newidiadau o’r fath. Fodd bynnag, bydd yr Ymddiriedolwyr yn dal i ganiatáu deuddeg 

mis i gyflawni prosiectau grantiau craidd a naw mis i dderbynwyr grantiau myfyrwyr. 

 

 

 



 

Dyddiadau Cau – Grantiau Craidd 

 

 

Dyddiadau Cau – Grantiau Myfyrwyr 

 

 

Dyddiad Cau’r Gweithgaredd – Grantiau Craidd Dyddiad 

    

Rhaid i holl geisiadau am grantiau gyrraedd yr 
Ymddiriedolwyr cyn 23:59 ar 

27.03.2021 

Bydd ymgeiswyr cymwys yn cael clywed penderfyniad 
yr Ymddiriedolwyr cyn 

24.04.2021 

Bydd holl ymgeiswyr cymwys yn cael clywed 
penderfyniad yr Ymddiriedolwyr cyn 

26.06.2021 

Dylai holl ymgeiswyr llwyddiannus ddychwelyd eu   
ffurflenni derbyn grant cyn 

17.07.2021 

Oni bai y cytunwyd yn wahanol o flaen llaw gyda’r 
Ymddiriedolwyr, dylid gorffen pob prosiect ar neu cyn 

25.06.2022 

Adroddiadau cwblhau prosiectau, gwybodaeth          
gysylltiedig a delweddau i’w cyflwyno i’r     
Ymddiriedolwyr ar neu cyn 

23.07.2022 

Dyddiad Cau’r Gweithgaredd – Grantiau Myfyrwyr Dyddiad 

    

Rhaid i holl geisiadau am grantiau gyrraedd yr  
Ymddiriedolwyr cyn 23:59 ar 

27.03.2021 

Bydd ymgeiswyr anghymwys yn cael clywed      
penderfyniad yr Ymddiriedolwyr cyn 

24.04.2021 

Bydd holl ymgeiswyr cymwys yn cael clywed     
penderfyniad yr Ymddiriedolwyr cyn 

23.05.2021 

Dylai holl ymgeiswyr llwyddiannus ddychwelyd eu        
ffurflenni derbyn grant cyn 

12.06.2021 

Oni bai y cytunwyd yn wahanol o flaen llaw gyda’r 
Ymddiriedolwyr, dylid gorffen holl weithgareddau a 
phrynu popeth ar neu cyn 

26.02.2022 

Adroddiadau derbynwyr grantiau, gwybodaeth               
gysylltiedig a delweddau i’w cyflwyno i’r Ymddiriedolwyr 
ar neu cyn 

12.03.2022 


