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Canllaw i gyfleoedd am gyllid ar gyfer symudedd rhyngwladol artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym maes diwylliant
Y DEYRNAS UNEDIG

Dogfen a ddiweddarwyd yn rhannol yw hon o’r canllaw i gyfleoedd cyllido ar gyfer symudedd
rhyngwladol artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym maes diwylliant yn Ewrop1 (Saesneg yn
unig) a gynhyrchwyd gan Foundation Interarts, On the Move a PRACTICS, ac a gyhoeddwyd ar-lein
ym mis Medi 2011.Mae’r canllaw hwn (argraffiad 2018) yn canolbwyntio’n benodol ar y Deyrnas
Unedig, ac yn cynnwys:
- Y cyfleoedd cyllido ar gyfer symudedd sydd ar gael i ddinasyddion a phreswylwyr y DU yn y
rhan fwyaf o ddisgyblaethau celfyddydol a diwylliannol > Symudedd Allanol (SA);
- Y cyfleoedd cyllido ar gyfer symudedd sydd ar gael i ddinasyddion o wledydd eraill heblaw’r
DU yn y rhan fwyaf o ddisgyblaethau celfyddydol a diwylliannol > Symudedd Mewnol (SM)
Mae’r canllaw hwn yn rhestru adnoddau cenedlaethol, lleol a rhyngwladol, p’un a ydynt
yn gyhoeddus neu’n breifat. Dim ond y cyfleoedd rheolaidd y mae modd eu gweld ar-lein
sy’n cael eu rhestru; nid yw arian lle mae modd cael gwybodaeth all-lein yn unig, nad yw’n
seiliedig ar alwadau agored, yn ad hoc neu’n arian tymor byr yn cael ei gynnwys. Er mwyn
cael trosolwg llawn o fethodoleg a chwmpas yr ymchwil, cyfeiriwch at gyflwyniad y canllaw
i gyfleoedd cyllido ar gyfer symudedd rhyngwladol artistiaid a gweithwyr proffesiynol ym
maes diwylliant yn Ewrop2.
Ar y cyfan, prif amcanion canllawiau cyllido symudedd o’r fath yw gwneud y wybodaeth sydd ar
gael ar hyn o bryd ynghylch cyllido ar gyfer symudedd rhyngwladol artistiaid a gweithredwyr
diwylliannol ar gael ar-lein, mewn modd tryloyw, ac i roi mewnbwn i gyllidwyr yngl n â sut i
lenwi’r bylchau presennol mewn cyllid ar gyfer cyfnewid diwylliannol rhyngwladol – er mwyn
cefnogi symudedd diwylliannol yn Ewrop a’r byd yn gynaliadwy.
Mae’r canllaw hwn, a ddiweddarwyd gan On the Move gyda chymorth Sefydliad Asia-Ewrop yn
2014, a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru3 yn 2018, yn ymgais i gasglu’r holl adnoddau mewn
un ddogfen ac nid yw’n gyflawn o bell ffordd. Gallwch anfon eich sylwadau, awgrymiadau a
chywiriadau at: mobility@on-the-move.org
Er mwyn cael galwadau rheolaidd a galwadau untro am brosiectau, cydweithio a chyfleoedd eraill
i gyllido cyfnewidiau diwylliannol rhyngwladol, rydym yn eich gwahodd i danysgrifio i’n cylchlythyr
misol yn rhad ac am ddim – on-the-move.org.
Am ffynonellau cyllido rhanbarthol neu genedlaethol eraill, rydym yn argymell eich bod yn
ymgynghori â:
Fund-Finder – canllaw i gyfleoedd cyllido ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yn Ewrop, y tu
hwnt i Ewrop Greadigol: https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder, a gomisiynwyd gan
IETM i On the Move (fersiwn 2017)
Mae’r gyfres hon o ganllawiau Ewropeaidd, a gychwynnwyd yn 2011 gan On the Move, yn cael ei
hategu gan y canllawiau cyllido symudedd ar gyfer cyfnewid diwylliannol rhyngwladol yn Asia.
Cyflwynwyd ar y cyd gan Sefydliad Asia-Ewrop (ASEF) ac On the Move, ers 2012: http://culture360.
asef.org/resources/mobility-funding-guides-asean-region-guides-launched
Gwiriwyd y dolenni â’r we ddiwethaf ym mis Ebrill 2018.
Ychwanegwyd Cyhoeddus (Cyh.), Preifat (Prei) a Cyhoeddus/Preifat (CP) er mwyn amlygu ffynonellau cyllido.

1
2
3

http://on-the-move.org/funding/europe
Gweler y ddolen uchod â’r wefan.
Celfyddydau Rhyngwladol Cymru yw adain ryngwladol Cyngor Celfyddydau Cymru ac yn aelod-sefydliad o On the Move:
http://www.wai.org.uk/. Diweddarwyd y canllaw hwn gan Elen Roberts - https://www.linkedin.com/in/elen-roberts-21b3a48a/
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 Cynnwys

1. CYLLID GAN Y LLYWODRAETH
1.1.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Cyngor Celfyddydau Lloegr

1.1.1. Grantiau prosiectau
Math o symudedd

Prosiect neu grantiau cynhyrchu
Grantiau teithio (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Undeb Ewropeaidd
Dinasyddiaeth y DU neu gartref parhaol yn y DU (rhaid cael cyfrif banc y DU)
Artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

£1,000 – 15,000; £15,000 – £100,000. Mae angen disgrifiad manwl o’r gyllideb

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.artscouncil.org.uk/projectgrants

1.2.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Cyngor Celfyddydau Gogledd Iwerddon

1.2.1. Cyllid ar gyfer unigolion
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau teithio (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd

Byd-eang
Unigolion neu, mewn rhai achosion, grwpiau cerddoriaeth a leolir yng
Ngogledd Iwerddon

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Cymorth ar gyfer
artistiaid unigol; Rhaglen rhyngddiwylliannol SIAP; Bwrsarïau WOMEX;
Bwrsarïau Folk Alliance; Ysgol Brydeinig SIAP yn Rhufain; a dyfarniadau
teithio

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://artscouncil-ni.org/funding/funding-for-individuals
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1.2.2. Cyllid ar gyfer sefydliadau
Math o symudedd

Grantiau teithio (Cyh.)
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Sefydliadau a leolir yng Ngogledd Iwerddon
Sefydliadau

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Grantiau ar gyfer
rhaglenni bach; Rhaglen ryngwladol ar gyfer sefydliadau; Rhaglen grantiau
celfyddydau rhyngddiwylliannol

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://artscouncil-ni.org/funding/funding-for-organisations

1.3.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Creative Scotland

1.3.1. Cyllid prosiect agored
Math o symudedd

Prosiect neu grantiau cynhyrchu
Grantiau teithio (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Unigolion a sefydliadau sydd wedi’u lleoli neu’n gweithio yn yr Alban
Artistiaid a sefydliadau’r celfyddydau

Cyrchfan

SM / SA – byd-eang

Maint grantiau

£1,000 – £100,000; a hyd at £15,000 os roddir cymeradwyaeth ymlaen llaw

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.creativescotland.com/funding/
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1.4.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Cyngor Celfyddydau Cymru

1.4.1. Grantiau celfyddydol ar gyfer unigolion proffesiynol creadigol
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau ymchwil
Grantiau teithio (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Cartref parhaol yng Nghymru
Unigolion proffesiynol creadigol

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Grantiau bach (£250 – £5,000); grantiau mawr (£5,001 – £25,000), grantiau
datblygu ac ymchwil (hyd at £3,000); Dyfarniadau Cymru Greadigol

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.arts.wales/funding/unigolion?diablo.lang=cym

1.4.2. Grantiau celfyddydol ar gyfer sefydliadau
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Sefydliadau’r celfyddydau a leolir yng Nghymru, y DU neu’r UE
Sefydliadau’r celfyddydau

Cyrchfan

SM / SA – byd-eang

Maint grantiau

Grantiau bach (£250 – £5,000); grantiau mawr (£5,001 – £30,000); hyd
at £50,000 a £100,000 ar gael o dan amgylchiadau arbennig a chyda
chymeradwyaeth ymlaen llaw

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.arts.wales/funding/organisations
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1.5.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Celfyddydau Rhyngwladol Cymru

1.5.1. Cronfa Cyfleoedd Rhyngwladol
Math o symudedd

Grantiau teithio (Cyh.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Artistiaid a sefydliadau a leolir yng Nghymru
Artistiaid, gweithwyr proffesiynol, grwpiau a chwmnïau

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Hyd at £5,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.wai.org.uk/funding?diablo.lang=cym

1.6.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Cyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau

1.6.1. Cyllid
Math o symudedd

Ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau hyfforddi pellach/ôl-raddedig
Grantiau ymchwil (Cyh.)

Sector

Ymchwil

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn
Arall

Undeb Ewropeaidd
Dinasyddiaeth y DU neu gartref parhaol yn y DU
Ymchwilwyr a myfyrwyr ôl-raddedig
Yn cefnogi prosiectau cenedlaethol a rhyngwladol

Cyrchfan

SA

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Cyllid ar gyfer
ymchwil; Cyllid rhyngwladol; Cyllid a hyfforddiant ôl-raddedig

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.ahrc.ac.uk/funding/
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1.7.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Y Swyddfa Dramor a Chymanwlad

1.7.1. Ysgoloriaethau
Math o symudedd

Ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau hyfforddi pellach/ôl-raddedig

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Ysgoloriaethau a Chymrodoriaethau Chevening – Byd-eang;
Ysgoloriaethau Marshall – UDA
Unigolion a leolir y tu allan i’r DU
Unigolion, myfyrwyr ôl-raddedig ac ymchwilwyr

Cyrchfan

SM; y Deyrnas Unedig

Maint grantiau

Mae’r grantiau’n cefnogi ysgolheigion eithriadol sydd â photensial o ran
arweinyddiaeth i gymryd cyrsiau ôl-raddedig yn y DU

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office/
about#our-funding-programmes

1.8.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

British Council

1.8.1. Pensaernïaeth, Dylunio, Cymorth Ffasiwn a Chyllid
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau ymchwil
Preswylfeydd artistiaid
Grantiau prosiect neu gynhyrchu

Sector

Celfyddydau gweledol
Treftadaeth
Celfyddydau trawsddisgyblaethol

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Dinasyddiaeth y DU/UE neu gartref parhaol yn y DU/UE yn dibynnu ar y
rhaglen
Dylunwyr a phenseiri

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Cronfa Datblygu
Ryngwladol Artistiaid; Preswyliad Dylunio Helsinki; Cymrodoriaeth Rogelio
Salmona; Preswyliad Julio Vilamajó; Cymrodoriaethau Winston Churchill;
Art Connects Us: Affrica Is-Saharaidd; Preswyliad Amgueddfa Celf a Chrefft
Ditchling; Biennales a Gwyliau sy’n cyflwyno gwaith gan benseiri a dylunwyr
o’r DU

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://design.britishcouncil.org/opportunities/
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1.8.2. Cyfleoedd yn y celfyddydau
Math o symudedd

Grantiau ymchwil a theithio
Grantiau «ewch i weld» neu grantiau archwilio tymor byr
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
DU / Byd-eang yn dibynnu ar y cynllun
Artistiaid neu sefydliadau’r celfyddydau

Cyrchfan

SM / SA – gwledydd sy’n cymryd rhan yn unig

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Tsieina a’r DU –
Cysylltiadau drwy Ddiwylliant (£2,500); Cultural Protection Fund (Grantiau
bach hyd at £100,00; Grantiau mawr (£100,000 – £30,000+); Short Film Travel
Grant Fund (£100–£1,000)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.britishcouncil.org/arts/opportunities
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2. SEFYDLIADAU PREIFAT
2.1.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Sefydliad PRS for Music

2.1.1. Cyllid ar gyfer creawdwyr cerddoriaeth
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Preswylfeydd artistiaid/ysgrifenwyr
Grantiau teithio (Prei)

Sector

Cerddoriaeth

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Dinasyddiaeth y DU neu gartref parhaol yn y DU
Artistiaid, bandiau, ysgrifenwyr caneuon a chynhyrchwyr

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Cronfa Arddangos
Ryngwladol (hyd at £5,000); Keychange; Cerddorion sydd mewn preswyl
gyda’r British Council; Cymrodoriaethau Classical Next

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://prsfoundation.com/funding-support/funding-music-creators/

2.1.2. Cyllid ar gyfer sefydliadau
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Cymhellion i grwpiau fynd ar daith
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau teithio (Prei)

Sector

Cerddoriaeth

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Dinasyddiaeth y DU neu gartref parhaol yn y DU
Hyrwyddwyr, sefydliadau datblygu talent, gwyliau, lleoliadau, curaduriaid,
grwpiau perfformiad mawr (gan gynnwys cerddorfeydd, corau, bandiau jazz a
grwpiau gwerin gyda 12 neu fwy o berfformwyr)

Cyrchfan

SM / SA

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Y Gronfa Agored ar
gyfer Sefydliadau (hyd at £10,000); Beyond Borders (hyd at £15,000)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://prsfoundation.com/funding-support/funding-for-organisations/
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2.2.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Sefydliad Wingate

2.2.1. Cynllun cymorth ar gyfer y celfyddydau perfformio a cherddoriaeth
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu (Prei.)

Sector

Celfyddydau perfformio – theatr, dawns, opera
Cerddoriaeth

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd

Amherthnasol
Sefydliadau neu gerddorion sydd wedi’u lleoli yn y DU, neu sy’n dymuno
astudio yno

Cyrchfan

SM / SA – byd-eang

Maint grantiau

Darperir cymorth i’r celfyddydau perfformio a cherddoriaeth drwy gynlluniau
gwahanol. Dyfernir y rhan fwyaf o grantiau hyd at £10,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.wingatefoundation.org.uk/supported_categories.php

2.3.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Ymddiriedolaeth Elusennol Fidelio

2.3.1. 2.3.1. Grantiau
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu (Prei)

Sector

Celfyddydau perfformio – cerddoriaeth, dawns, opera

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Sefydliad/derbynnydd a leolir yn y Deyrnas Unedig
Sefydliadau, colegau, gwyliau celfyddydol a sefydliadau celfyddydol eraill

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Hyd at £5,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.fideliocharitabletrust.org.uk/index.php
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2.4.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Sefydliad Foyle

2.4.1. Grantiau
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau prosiect a chynhyrchu
Cymhellion i fynd ar daith ar gyfer grwpiau (Prei.)

Sector

Celfyddydau perfformio
Celfyddydau gweledol
Cerddoriaeth

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Sefydliadau a leolir yn y Deyrnas Unedig
Sefydliadau neu elusennau yn unig, dim unigolion

Cyrchfan

SM / SA

Maint grantiau

£10,000 – £50,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.foylefoundation.org.uk/how-to-apply/

2.5.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Sefydliad Henry Moore

2.5.1. Grantiau
Math o symudedd

Cyrsiau hyfforddi ysgoloriaethau/ ôl-raddedig
Grantiau ymchwil a theithio (Prei.)
Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau

Sector

Celfyddydau gweledol – paentio/cerflunio
Celfyddydau trawsddisgyblaethol

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Byd-eang
Sefydliadau ar gyfer grantiau cyffredinol; Unigolion ac ymchwilwyr ar gyfer
grantiau ymchwil a theithio

Cyrchfan

SM / SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Prosiectau a
chomisiynau newydd (hyd at £20,000); Caffaeliadau a chasgliadau (hyd at
£20,000); Ymchwil a datblygiad (hyd at £2,500); Cynadleddau, darlithoedd a
chyhoeddiadau (£5,000)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.henry-moore.org/grants/grants-programme
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2.6.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Art Fund

2.6.1. Grantiau curadurol Jonathan Ruffer
Math o symudedd

Grantiau ymchwil
Grantiau teithio (prosiect a chynhyrchu)

Sector

Celfyddydau gweledol (paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, gosod,
celfyddydau cymhwysol)
Treftadaeth (treftadaeth gyffyrddadwy, treftadaeth symudol, treftadaeth
anghyffyrddadwy, archifau)

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang
Wedi’u lleoli yn y DU
Curaduriaid, gweithwyr proffesiynol amgueddfeydd ac ymchwilwyr

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Grant bach (£200–£1,500); Grant mawr (£1,500+)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.artfund.org/supporting-museums/jonathan-ruffer-curatorial-grants

2.7.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Gasworks

2.7.1. Cymrodoriaethau Rhyngwladol
Math o symudedd

Preswylfeydd artistiaid (prosiect a chynhyrchu)

Sector

Celfyddydau gweledol (paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, gosod,
celfyddydau cymhwysol)
Clyweledol a’r cyfryngau (ffilm, teledu, celf electronig, cyfryngau newydd,
y we)

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Byd-eang – preswylfeydd i’w cymryd yn un o sefydliadau partner Gasworks
Wedi’u lleoli yn y DU
Artistiaid, curaduriaid

Cyrchfan

SA

Maint grantiau

Amrywiol - pob un yn cynnwys llety, stiwdio, hediadau y ddwy ffordd, cyllideb
teithio leol, treuliau byw sylfaenol

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.gasworks.org.uk/opportunities/
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2.7.2. Preswylfeydd Gasworks
Math o symudedd

Preswylfeydd artistiaid (prosiect a chynhyrchu)

Sector

Celfyddydau gweledol (paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, gosod,
celfyddydau cymhwysol)
Clyweledol a’r cyfryngau (ffilm, teledu, celf electronig, cyfryngau newydd,
y we)

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Gwledydd sy’n cymryd rhan yn unig ar gyfer preswylio yn Llundain
Yn benodol i’r cyfle
Artistiaid

Cyrchfan

SM – gwledydd sy’n cymryd rhan yn unig

Maint grantiau

Wedi’i gyllido’n llawn. Yn cynnwys llety a stiwdio yn Llundain, hediadau y ddwy
ffordd, trwydded deithio yn Llundain, treuliau byw sylfaenol

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.gasworks.org.uk/opportunities/

2.8.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Sefydliad Daiwa

2.8.1. Grantiau, dyfarniadau a gwobrau
Math o symudedd

Preswylfeydd artistiaid/ysgrifenwyr
Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau ymchwil
Cymorth i weithwyr proffesiynol gymryd rhan mewn rhwydweithiau
trawswladol
Grantiau teithio (Prei.)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

DU – Japan
Wedi’u lleoli yn y DU
Unigolion, cymunedau, cymdeithasau neu gyrff eraill – celfyddydol,
diwylliannol, addysgol, academaidd

Cyrchfan

SM / SA – y DU a Japan yn unig

Maint grantiau

Grantiau bach Sefydliad Daiwa (£2,000–£7,000); Dyfarniadau Sefydliad Daiwa
(£7,000–£15,000); Gwobr Gelf Sefydliad Daiwa (£5,000 + teithio)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://dajf.org.uk/grants-awards-prizes
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2.9.

SEFYDLIAD
CYLLIDO

Ymddiriedaeth Goffa Oppenheim-John Downes

2.9.1. Grantiau a dyfarniadau
Math o symudedd

Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau ymchwil
Grantiau teithio (Prei.)

Sector

Celfyddydau gweledol (paentio, cerflunio, ffotograffiaeth, gosod,
celfyddydau cymhwysol)
Cerddoriaeth
Celfyddydau perfformio (theatr, dawns, opera, y syrcas, celfyddydau stryd)
Llenyddiaeth (llenyddiaeth, cyfieithu)
Clyweledol a’r cyfryngau (ffilm, teledu, celfyddydau electronig, cyfryngau
newydd, y we)
Celfyddydau trawsddisgyblaethol

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn
Arall

Byd-eang
Dinasyddion y DU
Artistiaid proffesiynol neu ddarpar artistiaid, dylunwyr, ysgrifenwyr a
pherfformwyr
Dros 30 mlwydd oed ar 1 Rhagfyr yn ystod y flwyddyn y gwneir y cais

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

£250 – £1,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.oppenheimdownestrust.org/index.html

2.10. SEFYDLIAD
CYLLIDO

Ymddiriedolaeth Leverhulme

2.10.1. Cyllid grant
Math o symudedd

Ysgoloriaethau ar gyfer cyrsiau hyfforddi pellach/ôl-raddedig
Grantiau ymchwil (Prei)

Sector

Pob sector

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Arall

Byd-eang
Sefydliadau y DU
Sefydliadau yn unig sy’n gallu gwneud cais

Cyrchfan

SM / SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Ysgoloriaethau
celfyddydol – Bwrsarïau a Gwobrau Addysgu Arloesol; Cymrodoriaethau
Academaidd Rhyngwladol; Cadair athro gwadd; Cymrodoriaeth Ymchwil

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.leverhulme.ac.uk/funding/grant-funding
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2.11. SEFYDLIAD
CYLLIDO

Ymddiriedolaeth Finzi

2.11.1. Ysgoloriaethau Finzi
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau ymchwil (Prei)

Sector

Pob sector – ond rhaid cael sail gerddorol

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Arall

Byd-eang
Wedi’u lleoli yn y DU
Unigolion rhwng 18 ac 80 mlwydd oed

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Fel arfer dyfernir rhwng £2,000 a £5,000

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

http://www.geraldfinzi.org/scholarships.html

2.12. SEFYDLIAD
CYLLIDO

Help Musicians UK

2.12.1. Cyllid a dyfarniadau cerddorol
Math o symudedd

Grantiau prosiectau neu gynhyrchu
Grantiau i gymryd rhan mewn digwyddiadau
Grantiau teithio (Prei)

Sector

Cerddoriaeth

Cymhwyster buddiolwyr
Meini prawf daearyddol
Cenedligrwydd
Proffesiwn

Arall

Byd-eang
Unigolion
Cerddorion proffesiynol a darpar gerddorion proffesiynol ym mhob genre
a disgyblaeth gan gynnwys offerynnwr unigol, canwr, cyfansoddwr,
cyfansoddwr-ganwr, arweinydd, artist amlddisgyblaeth, band neu ensemblau
(gyda llai na 6 aelod).
Meini prawf ychwanegol yn benodol i bob cronfa

Cyrchfan

SA – byd-eang

Maint grantiau

Amrywiol Grantiau’n cynnwys, ond nid yn gyfyngedig i: Cronfa Transmission
(£500 – £1,500); Cronfa MOBO Help Musicians (hyd at £2,000); Cronfa Jazz
Peter Whittingham (£5,000)

Gwelwyd diwethaf

16/04/2018

URL

https://www.helpmusicians.org.uk/creative-programme/current-opportunities
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