Cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox

Cefnogi cymunedau
Mae Magnox wedi ymrwymo i ddarparu a galluogi cefnogaeth economaidd-gymdeithasol ar gyfer y cymunedau
lle mae’n gweithio. Mae cynllun economaidd-gymdeithasol Magnox yn cael ei weinyddu gan Magnox ar ran
yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear a Cavendish Fluor Partnership. Ei nod ydy helpu cynlluniau sy’n gwella
darpariaeth addysg a sgiliau neu’n cefnogi cyflogaeth leol, arallgyfeirio economaidd neu seilwaith cymdeithasol.
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Amcanion y cyllid
Mae cyllid cynllun economaidd-gymdeithasol
Magnox ar gael ar dair lefel er mwyn ein
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Cyllid wedi’i
flaenoriaethu
Mae cyllid yn cael ei flaenoriaethu yn
ôl amserlen cau’r safle ac amodau
economaidd-gymdeithasol amlwg yn
yr ardal teithio i’r gwaith.
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£354,865
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Dau yn uno
Ar 1 Ebrill 2015, daeth Magnox a ‘Research Sites Restoration Limited’
(RSRL) ynghyd o dan un drwydded – Magnox. Cafodd cynlluniau
economaidd-gymdeithasol Magnox ac RSRL eu huno i greu un broses
effeithlon a symlach ar 1 Ebrill 2015 gyda hyd at £1miliwn o arian ar gael i
gefnogi dyfodol cynaliadwy yng nghymunedau Magnox.

1 bws mini cymunedol
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I gael gwybod mwy edrychwch ar
https://magnoxsocioeconomic.com

