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 OBJECTIVES 

The objectives of the ISA Project are to reinforce transnational 
cooperation between authorities and stakeholders involved in the 
posting of workers in the construction sector by promoting information 
sharing agreements meant to monitor and ease the posting of workers.

By means of a partnership composed by public institutions, social 
partners, sectoral funds, and research institutes, the project covers: 
Bulgaria, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Romania, and Spain.

ISA stems from the knowledge developed in the Post-Lab and EU Post 
Lab projects, implemented between 2016 and 2018. 

The projects screened and analysed: 
• current practices of administrative cooperation, 
• most relevant forms of undeclared work and abuses of legislation on 

posting of workers; 
• possible uses of existing administrative databases to render 

enforcement activities more efficient and effective. 

Findings and policy recommendations from Post-Lab 
and EU Post Lab are available at this link:
www.tinyurl.com/eupostlabproject   



www.cnce.it www.fondazionebrodolini.it www.iscte-iul.pt cies.iscte-iul.pt

ITALY

ksb.bg

BULGARY

www.irshare.eu

FRANCE

www.act.gov.pt

PORTUGAL

www.zzbudowlani.pl

POLAND

www.mmuncii.ro

ROMANIA

www.aeip.net

BELGIUM

PORTUGAL

www.notus-asr.org

SPAIN

PARTNERS 

RESULTS

How can international cooperation between public institutions ensure 
workers have their rights respected when employed abroad and 
companies can easily deal with their obligations? Which role can social 
partners play to support these goals? How can digitalisation help 
shaping the related policies and tools?   

At www.isaproject.eu you can find ISA analysis and proposals, 
including: 
• the 7 Country reports exploring contextual information and 

preliminary findings;
• 11 Guidelines assessing agreements entered by social security 

institutions, labour inspectorates, and sectoral funds to monitor and 
simplify posting of workers;

• updates and news on the project and on the topic of posting of 
workers;

• the Final report, drawing on the covered experiences to suggest 
measures and solutions strengthening cooperation at EU level, also 
by making full use of opportunities entailed by digitalisation of public 
administration.

Do you want to see more?
Have a look at the CNCE Youtube channel

 to find videos and extracts from the ISA events. Enjoy!

        
www.tinyurl.com/cnceyoutube  
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 ЦЕЛИТЕ

Целите на проекта ISA са да се засили транснационалното 
сътрудничество между органите и заинтересованите страни, 
участващи в командироването на работници в строителния 
сектор, като се насърчават споразуменията за обмен на 
информация, целящи наблюдение и облекчаване на процеса по 
командироване на работници.
Чрез партньорство на публични институции, социални партньори, 
секторни фондове и изследователски институти, проектът 
обхваща България, Франция, Германия, Италия, Полша, 
Португалия и Испания.
ISA се основава на знанията, получени по време на проектите 
Post-Lab и EU Post Lab, реализирани в периода 2016 - 2018 г. При 
изпълнението на проектите са разгледани и анализирани: i) 
настоящите практики за административно сътрудничество, ii) 
повечето от най-честите форми на недеклариран труд и 
злоупотреби със законодателството в областта на 
командироването на работници; iii) възможните начини за 
използване на съществуващите административни бази данни, за 
да се направят дейностите по правоприлагане по-ефективни и 
ефикасни. 

Констатациите от Post-Lab и EU Post Lab и препоръките за 
политики са достъпни на следния линк: 
www.tinyurl.com/eupostlabproject   
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РЕЗУЛТАТИ

Как може международното сътрудничество между публичните 
институции да гарантира, че правата на работниците ще се 
зачитат при наемането им в чужбина и че предприятията ще 
могат лесно да се справят със задълженията си? Каква роля 
могат да играят социалните партньори в подкрепа на тези цели? 
Как цифровизацията може да помогне за създаването на 
свързаните с това политики и инструменти?   
На www.isaproject.eu можете да намерите анализ на ISA и 
предложения, включително: 
• 7-те доклада за отделните държави, в които доклади е 

разгледана контекстуална информация и са представени 
предварителни констатации;

• 11 насоки за оценка на споразуменията, сключени от 
институциите за социална сигурност, инспекциите по труда и 
секторните фондове, с цел наблюдение и опростяване на 
командироването на работници;

• актуална информация и новини по проекта и по темата за 
командироването на работници;

• окончателният доклад, който се основава на получения опит, за 
да предложи мерки и решения за укрепване на 
сътрудничеството на равнище на ЕС, като се използват 
пълноценно възможностите, свързани с цифровизацията на 
публичната администрация.

Искате ли да видите повече?
Разгледайте канала на CNCE в Youtube, където можете 

да намерите видеоклипове и откъси от събитията на ISA.
Приятно гледане!
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