ULYSSES’ SHELTER 3 – GALWAD AGORED
Agor yr alwad: Awst 15, 2022
Dyddiad Cau: Medi 15, 2022
BETH YDI O?
Mae ULYSSES’ SHELTER: ADEILADU RHWYDWAITH AWDURON PRESWYL yn drydydd cam o brosiect a gydariennir gan yr Asiantaeth Weithredol Addysg a Diwylliant Ewropeaidd (EACEA) o dan raglen Ewrop Greadigol
2021-2027. Lansiwyd y prosiect bum mlynedd yn ôl ar ynys Mljet yng Nghroatia, neu Ogygia yn ôl y chwedl, lle
treuliodd Ulysses saith mlynedd yn gaeth gan y nymff Calypso. (Mae lleoliadau eraill yn y Môr Canoldir, gan
gynnwys Malta, hefyd yn honni eu bod yn fan llongddrylliad Ulysses). Mae'r asyn yn y logo yn cynrychioli'r dull
traddodiadol o deithio ar yr ynys. Mae'r rhwydwaith o gyfnodau preswyl llenyddol bellach wedi cael ei
ymestyn i wyth gwlad yn Ewrop: Gweriniaeth Tsiec, Croatia, Gwlad Groeg, Malta, Serbia, Slofenia, Sbaen a
Chymru yn y Deyrnas Unedig, ac mae'n cydweithio â llawer o sefydliadau a cyrff anllywodraethol ym mhob
gwlad sy'n cymryd rhan.
Mae'r alwad hon ar gyfer awduron sy'n dod i'r amlwg (rhyddiaith/barddoniaeth, cyfieithu) i wneud cais am
un cyfnod preswyl yn ystod 2022/2023 drwy roi cyfle iddynt weithio, perfformio a chyflwyno eu hunain mewn
gwahanol leoliadau Ewropeaidd. Bydd rhaglen ategol amrywiol yn cyd-fynd â phob cyfnod preswyl sy'n
cynnwys gweithgareddau sy'n gysylltiedig â llenyddiaeth wedi'u hanelu at grwpiau targed lleol, megis cymryd
rhan mewn darlleniadau llenyddol, gweithdai, gwyliau, ffeiriau llyfrau a / neu weithgareddau eraill sy'n
gysylltiedig â llenyddiaeth.
LLEOLIADAU A HYD Y PRESWYLIADAU A’R RHAGLEN A GYNIGIR
●

●

Mljet, Croatia
o

pryd: rhwng Ionawr a Mawrth 2023

o

hyd: 2 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron rhyddiaeth / barddoniaeth, cyfieithwyr

Ljubljana, Slofenia
o

pryd: ganol Mehefin 2023 a hanner gyntaf mis Medi 2023

●

●

●

●

o

hyd: 2 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron rhyddiaeth / barddoniaeth

Larissa, Groeg
o

pryd: Awst-Medi 2023

o

hyd: 2-3 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron barddoniaeth,

Belgrâd, Serbia
o

pryd: Ionawr-Mai 2023

o

hyd: rhwng 2 a 4 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron rhyddiaeth / barddoniaeth, cyfieithwyr

Valletta, Malta
o

pryd: yn ystod misoedd y Gwanwyn yn 2023

o

hyd: 2 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron rhyddiaeth / barddoniaeth, cyfieithwyr

Prague, Gweriniaeth Tsiec
o

pryd: 10 - 24 Tachwedd 2022

o

hyd: 2 wythnos

o

rhaglen ar gyfer: awduron barddoniaeth

PWY SY'N GYMWYS I YMGEISIO?
- Rhaid i ymgeiswyr fod yn awduron sy'n dod i'r amlwg (rhyddiaith/barddoniaeth) a/neu yn gyfieithwyr
llenyddol
- Rhaid i ymgeiswyr gael o leiaf un, ac nid mwy na thri gwaith (llyfrau neu bamffledi sylweddol) a gyhoeddwyd
mewn print neu yn ddigidol o fewn y 5 mlynedd diwethaf.
- Rhaid i ymgeiswyr fod yn Gymry neu yn byw yng Nghymru

- Mae'n rhaid i ymgeiswyr allu teithio i'r lleoliad a ddewiswyd yn y cyfnod a nodwyd
- Rhaid i ymgeiswyr ysgrifennu cofnod ar gyfer gwefan ULYSSES SHELTER Tovar.hr yn ystod y cyfnod preswyl
- Rhaid i ymgeiswyr fod yn agored i gydweithio a gweithio gydag artistiaid a phartneriaid eraill.
- Dylai ymgeiswyr fod â diddordeb mewn meithrin perthynas â'r gynulleidfa leol
NODER: Rhaid i’r ymgeiswyr gyrraedd pob maen prawf er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y preswyliadau.
BETH A GYNIGIR?
Mae’r prosiect yn cynnig cyfle gwych i awduron uchelgeisiol sy'n dod i'r amlwg elwa ar brofiad unigryw a all
gryfhau eu gyrfa, a'u galluogi i greu gwaith newydd, gwneud ymchwil, yn ogystal ag arbrofi a chymryd cyfeiriad
newydd wrth ysgrifennu. Caiff y preswylyr dewisiedig eu darparu gyda’r canlynol:
- Cefnogaeth cyffredinol
- Sesiwn gyflwyno, sgwrs artistiaid neu ddigwyddiadau/gweithdai eraill
- Cefnogaeth cyffredinol
- Cyhoeddusrwydd ar gyfryngau cymdeithasol ULYSSES’ SHELTER, cylchlythyrau, a gwefan Tovar.hr ac ar
wefannaua chyfryngau cymdeithasol y partneriaid
- Cyfleoedd rhwydweithio a chynyddu gwelededd rhyngwladol
- Llety a chostau teithio (dosbarth economi)
- Ffi i (gros 400 EUR gan gynnwys pob treth) a chynhaliaeth (gros 300 EUR)
BETH YW'R GOFYNION I WNEUD CAIS?
- Rhaid cyflwyno'r ceisiadau yn Saesneg (amod consortiwm y prosiect) gydag engrhraiift o’r gwaith ysgrifennu
yn Gymraeg a/neu Saesneg.
- Dylid danfon ceisiadau at y 3 cyfeiriad ebost canlynol gyda’r llinell testun yn nodi Ulysses’ Shelter : info@litacross-frontiers.org, post@waleslitexchange.org and nici@lit-across-frontiers.org erbyn hanner nos Medi 15
2022.
- Mae'n bosib gwneud cais am fwy nag un lleoliad, ond dim ond 1 lleoliad y gellir cynnig i’r ymgeisydd sy’n cael
ei ddewis.
Dogfennau angenrheidiol:

1. Llythyr ysgogol (dim mwy nag 1 tudalen) sy'n cynnwys: a) esboniad o pam fod yr ymgeisydd am gymryd rhan
yn y rhaglen hon b) cynnig o'r hyn maen nhw am weithio arno c) dewis o hyd at 3 lleoliad yn nhrefn
blaenoriaeth ac esboniad pam bod yr ymgeisydd am fynd yno
2. CV (dim mwy nag 1 dudalen) a llyfryddiaeth / rhestr o weithiau cyhoeddedig
3. Enghraifft o waith ysgrifennu (un ai wedi ei gyhoeddi neu gwaith newydd) o hyd at 3 dudalen yn Gymraeg
a/neu Saesneg.
PRYD CAIFF Y CANLYNIADAU EU CYHOEDDI?
Bydd Panel Dethol Cymru yn awgrymu dau (2) ymgeisydd i gymryd rhan yn y rhaglenni preswyl yn ystod
2022/2023.
Bydd y canlyniadau'n cael eu cyhoeddi ar wefannau a chyfryngau cymdeithasol y prosiect a'r partneriaid erbyn
1 Hydref 2022. Bydd yr ymgeiswyr a ddewiswyd hefyd yn cael e-bost uniongyrchol.
Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y prosiect a’r partneriaid a'u gwaith yma: DSP, Thraka, KROKODIL,
Inizjamed, MFC ac LAF.
Os ydych am ragor o wybodaeth am yr alwad cysylltwch â info@lit-across-frontiers.org ,
post@waleslitexchange.org a nici@lit-across-frontiers.org gyda’r llinell testun ‘Ymholiad Ulysses’ Shelter’.
GDPR
Drwy gyflwyno'r Cais i'r Alwad Agored hon, rydych yn rhoi eich caniatâd i'r wybodaeth a ddarperir yn y Cais
gael ei chynnal ar gyfrifiadur neu systemau ffeilio perthnasol eraill a chael eich rhannu â sefydliadau
achrededig eraill neu bersonau yn unol â'r GDPR 2018.
Preifatrwydd
Byddwn yn prosesu ac yn cadw data personol yn unol â deddfwriaeth berthnasol bob amser. Defnyddir y
wybodaeth a gyflwynir at ddibenion y broses ddethol yn unig. Cyhoeddir enwau a bywgraffiadau byrion o’r
ymgeiswyr llwyddiannus.

